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Regulamentul 
cu privire la desfăşurarea turneului naţional de tenis „Biotehnos Trophy 2017” categoria 

II 
Prezentul Regulament reglementează condiţiile şi termenele de desfăşurare a turneului naţional de tenis consacrat „Biotehnos Trophy 

2017” de categoria II 

Scopul şi 

obiectivele: 

- popularizarea tenisului; 

- promovarea sportului şi a modului sănătos de viaţă; 

- antrenarea tinerilor în practicarea unei ramuri sportive; 

- perfecţionarea măiestriei sportive; 

- obţinerea experienţei competiţionale; 

-realizarea obiectivelor stipulate în Calendarul activităţilor sportive pe anul 2017. 

Locul 

desfăşurării: 

Școala Sportivă Specializată de Tenis, mun. Chișinău, str. E.Coca 59 

Perioada 

desfăşurării: 

Turneul se va desfăşura în perioada 05 – 09 iulie 2017 

Organizatorii: “Biotehnos” SRL, Ceslav Ciuhrii, Federația de Tenis din RM 

Participanţii: B.F. – 10 ani (Red Court, Orange Court, Green Court) 

Proba de simplu – jucători cu licenţă de tip „profesionist” şi/sau „amator” şi 

nelicenţiaţi; 

B.F. – 12, 14, 16, 18 ani; 

Seniori/Senioare – sportivii, care au împlinitvârsta de 14 ani la momentul competiţiei. 

Proba de dublu și dublu-mixt - jucători cu licenţă de tip „profesionist” şi/sau „amator” 

şi nelicenţiaţi; 

B.F. – 10 (fete și băieți împreuna), 14 ani;  

Seniori/Senioare – sportivii, care au împlinitvârsta de 14 ani la momentul competiţiei. 

Sistemul de 

scor: 

Pentru categoria „Red Court” (B.F – 10 ani) – turneul se va desfăşura la data de 8 

și/sau 9 iulie 2017. Sistemul circular, numărul de subgrupe depinde de numărul 

participanţilor. Câte 2 lideri din fiecare subgrupă se califică în play-off. Play-off - 

sistemul olimpic. 

Se joacă 1 tie-break până la 7 puncte, la scorul de 6:6 se va aplica sistemul „punct 

decisiv la egalitate”. Meciul final (pentru locul 1-2) – cel mai bun din 3 tie-break-uri 

până la 7, la scorul 6:6 se va aplica sistemul „punct decisiv la egalitate”. 

Atenţie! Categoria de vârstă obligatorie – copiii până la 8 ani, doar cei care au împlinit 

vârsta de 4 ani. La competiţie sportivii vor fi acceptaţi numai în urma prezentării 

certificatului de naştere sau a unui act în care este indicat anul naşterii.  

Pentru categoria „Orange Court” (B.F- 10 ani) – Turneul se va desfăşura la data de 8 

și/sau 9 iulie 2017. Sistemul circular, numărul de subgrupe depinde de numărul 

participanţilor. Câte 2 lideri din fiecare subgrupă se califică în play-off. Play-off - 

sistemul olimpic. 

Se joacă 1 set, începând cu scorul 2:2, cu aplicarea sistemului „punct decisiv la 



egalitate”, cu tie-break la scorul de 6:6. Meciul final (pentru locul 1-2) - cel mai bun din 

trei seturi, începând cu scorul 2:2, cu aplicarea sistemului „punct decisiv la egalitate”, cu 

tie-break la scorul de 6:6. 

Atenţie! Categoria de vârstă obligatorie – copii pînă la 9 ani, doar cei care au deja 

împliniţi 7 ani. La competiţie sportivii vor fi acceptaţi numai în urma prezentării 

certificatului de naştere sau a unui act în care este indicat anul naşterii. 

Pentru categoria “Green Court”  (B.F.-10 ani) - sistemul circular sau sistemul olimpic 

cu turneu de consolare, în dependența de numărul de participanţi. Înscrierea la turneul 

de consolare se efectuează prealabil la arbitrul principal. Notă: În turneul de consolare 

participă numai jucătorii care s-au înscris prealabil la  arbitrul principal!  

Cel mai bun din trei seturi, începând cu scorul 2:2, cu tie-break la fiecare set la scorul de 

6 egal, la egalitate cu avantaj (cu câștigarea a două puncte la rând). Atenţie! Categoria 

de vârstă obligatorie – copii pînă la 10 ani, doar cei care au deja împliniţi 9 ani. La 

competiţie sportivii vor fi acceptaţi numai în urma prezentării certificatului de naştere 

sau a unui act în care este indicat anul naşterii. 

Pentru Categoria B.F. – 12 ani – sistemul circular sau sistemul olimpic cu turneul de 

consolare, în dependența de numărul de participanţi. Înscrierea la turneul de consolare 

se efectuează prealabil la arbitrul principal. Notă: În turneul de consolare participă 

numai jucătorii care s-au înscris prealabil la arbitrul principal!  

Сel mai bun din trei seturi, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal, la egalitate cu 

avantaj (cu câștigarea a două puncte la rând).   

Pentru Categoria B.F. – 14, 16, 18 ani, Seniori/Senioare – sistemul circular sau 

sistemul olimpic, în dependența de numărul de participanţi. Cel mai bun din trei seturi, 

cu tie-break la fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu avantaj (cu câștigarea a două 

puncte la rând). Nominaţii pentru locul 1-4. 

Pentru proba de dublu B.F. – 10 ani  –  sistemul circular  sau sistemul olimpic,  în 
dependența de numărul de participanți. Cel mai bun din trei seturi, începând cu 2:2, cu 
tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal. Se va aplica sistema “punct decisiv la 
egalitate”.  Al 3-lea set - tie-break până la 10.  Nominaţii pentru locul 1-2. 
Pentru proba de dublu și dublu-mixt - B.F–14 ani, Seniori/Senioare – sistemul 

circular  sau sistemul olimpic,  în dependența de numărul de participanți. Cel mai bun 

din trei seturi cu tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal. Se va aplica sistema “punct 

decisiv la egalitate”.  Al 3-lea set - tie-break până la 10.  Nominaţii pentru locul 1-2. 

Tabloul 

principal: 

32 

Condiţiile de 

înscriere: 

Ofertele de concurs pentru categoriile B.F.-10 ani (Green Court) și B.F.-12, 14, 16, 

18 ani, Seniori/Senioare se prezintă până marți, data 04.07.2017, ora 12:00. 

Înregistrarea la turneu poate fi efectuata online pîna la data de 04.07.2017, ora 12:00, 

completând formularul electronic de pe site-ul FTM (www.ftm.md). 

Notă: Cererea pentru participare este acceptată la una sau două categorii de vârstă.  

Pentru categoriile B.F.-10 ani (Red și Orange Court) înscrierile trebuie să fie efectuate 

până la data de 6 iulie, ora 11:00, completând formularul electronic de pe site-ul FTM 

(www.ftm.md).  

Pentru proba de dublu și dublu-mixt înscrierile trebuie să fie efectuate direct la 

arbitrul principal al turneului pe parcursul zilei de 5 iulie, pînă la ora 16:00.  

 

http://www.ftm.md/
http://www.ftm.md/


Notă: Cererea pentru participare la proba de dublu și dublu-mixt este acceptată numai la 
o categorie de vârstă! 
Certificat medical obligatoriu. Nici o cerere de participare la turneu nu este acceptată 

fără  prezentarea certificatului medical. 

Taxa de 
participare: 

Fără taxa de participare. 
 

Tragerea la 

sorţi: 

Tragerea la sorţi pentru categoriile B.F.-10 ani (Green Court) și B.F.-12, 14, 16, 18 

ani, Seniori/Senioare şi şedinţa Colegiului de arbitri va avea loc marți, 4 iulie 2017, la 

ora 14:00, la sediul FTM, mun. Chişinău, str. Columna nr.144. Tragerea la sorţi pentru 

categoriile B.F.-10 ani (Red și Orange Court) va avea loc pe parcursul zilelor de 6 și 7 

iulie 2017. Tragerea la sorţi pentru proba de dublu va avea loc miercuri, 5 iulie 2017, la 

ora 17:00, la Școala Sportivă Specializată de Tenis, mun. Chişinău, str. E.Coca 59. 

Ceremonii 

oficiale: 

Ceremonia oficială de deschidere va avea loc în incinta Școlii Sportive Specializate de 

Tenis (str. E.Coca 59) la data de 5 iulie, miercuri. Ora începerii – 11:00. 

Ceremonia de închidere și premiere a câștigătorilor și premianților va avea loc în 

incinta Școlii Sportive Specializate de Tenis (str. E.Coca 59) la data de 9 iulie, duminică. 

Ora începerii va fi anunțată mai târziu prin intermediul site-ului www.ftm.md. 

Mingeaoficială 

a turneului: 

Babolat Roland Garros 

Pentru categoria B.F -10 ani - ITF (Red, Orange), Babolat (Green) 

Apa: „Aqua Uniqa” 

 

Premierea:  Cupe, diplome, premii bănești, cadouri.  

Pentru reprezentanții Red și Orange Court: cupe, diplome, cadouri.  

 

Arbitru 

principal: 

Victoria Stratan (tel: 078061324) 

Reclamaţii şi 

sugestii: 

Toate reclamaţiile şi sugestiile se depun la sediul Federaţiei de Tenis din 

Republica Moldova mun. Chişinău, str. Columna, 144a, tel. 022209966, la 

Secretarul Federaţiei de Tenis din Republica Moldova sau se expediază la poşta 

electronică info@ftm.md. Reclamaţiile vor fi examinate în termen de 30 zile. 

 
*Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs. In cazul apariţiei situaţiilor de forţă-
majoră comitetul organizatoric al turneului îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în 
regulamentul turneului.     


