Aprobat
Preşedintele FTM
Organ Elena ______________
„07” noiembrie 2017
Regulamentul
cu privire la desfăşurarea turneului naţional de tenis „MASTERS RM 2017” de categoria I
Prezentul Regulament reglementează condiţiile şi termenele de desfăşurare a turneului naţional de
tenis «MASTERS al RM 2017» de categoria I
Scopul şi obiectivele turneului
 promovarea sportului şi a modului sănătos de
viaţă;
 antrenarea tinerilor în practicarea unei ramuri
sportive;
 promovarea tenisului;
 evidențierea celor mai buni jucători ai Republicii
Moldova conform rezultatelor anului 2017
 perfecţionarea măiestriei sportive;
 obţinerea experienţei competiţionale;
 promovarea imaginii Republicii Moldova;
 realizarea obiectivelor stipulate în Calendarul
activităţilor sportive pe anul 2017.
Perioada de desfăşurare
18 - 26 noiembrie 2017
Locul desfăşurării

Mun. Chişinău, str. E.Coca 59, Şcoala Sportivă
Specializată de Tenis

Organizatori

Federaţia de Tenis din Republica Moldova

Participanţi

B,F-10 ani (Green Court) – 9 și 10 ani împliniți;
B,F-12 - anul nașterii 2005, 2006, 2007 sportivul/sportiva care la momentul competiției a
împlinit vîrsta de 10 ani;
B,F-14 - anul nașterii - 2004, 2003;
B,F-16 - anul nașterii - 2002, 2001;
B,F-18 - anul nașterii - 2000, 1999;
Seniori, Senioare - sportivul/sportiva care la momentul
competiției a împlinit vîrsta de 14 ani.
Primii 8 sportivi conform clasamentului național al RM
pentru luna noiembrie 2017. Green Court – toti
doritorii.
Atenție! In cazul în care, unul sau mai multe locuri, pe
tabloul principal ramîn vacante din cauza că cei plasati
în primii opt ai clasamentului nu pot participa la
turneu, prioritate se dă:
1. Jucătorilor care sunt clasati pe următoarele locuri în

clasament;
2. Jucătorilor licentiați pentru anul 2017 în
conformitate cu ordinea depunerii formularelor de
participare;
3. Altor jucători în conformitate cu ordinea depunerii
formularelor de participare.

Condiţiile de desfăşurare

Condiţii de înscriere

Atenție! Participarea este permisă doar pentru o
categorie de vîrstă în conformitate cu anul de naștere.
Participarea în două categorii de vârstă concomitent
este permisă numai în două cazuri:
- sportivilor, născuți în anul 2007 care îndeplinesc toate
criteriile de participare la categoria U12, li se permite
să participe la categoriile Green Court și U12;
- sportivilor, care la momentul competiției au împlinit
vârsta de 14 ani și participă la categoria lor de vârstă, li
se permite să participe și la categoria
”Seniori/Senioare” cu condiția îndeplinirii tuturor
criteriilor.
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).
Pentru Categoria B, F-12, 14, 16, 18 ani, Seniori,
Senioare – sistemul circular, două subgrupe a cîte 4
sportivi. În grupe se dispută toate locurile. Doi cei mai
buni sportivi din fiecare grupă se vor califica în play-off,
care va fi jucat conform sistemului olimpic (primul
sportiv din grupa A împotriva celui de-al doilea sportiv
din grupa B, primul sportiv din grupa B împotriva celui
de-al doilea sportiv din grupa A).
Cel mai bun din 3 seturi cu tie-break la fiecare set la
scorul de 6 egal, cu aplicarea sistemului “avantaj la
egalitate”.
Ultima zi pentru a confirma participarea la toate
categoriile de varsta – 17 noiembrie 2017, ora 12:00.
Înregistrarea la turneu poate fi efectuata online,
completând formularul electronic de pe site-ul FTM
(www.ftm.md).
Notă: Înscrierea la turneu este finalizată numai după
achitarea taxei de participare. Taxa de participare poate
fi achitată la contabila FTM care în zilele de primire
taxelor se va afla la Școala Sportivă Specializată de
Tenis. Taxele se primesc doar pe 16.11.2017, între orele
10:00 – 17:00, și pe 17.11.2017, între orele 10:00 –

Taxa de participare

Condiţii de validare

12:00, cu prezentarea unui act de identitate!
Persoanele care nu au achitat taxa de participare în
perioada stabilită, nu vor fi admiși la competiție!!!
Certificat medical obligatoriu. Nici o cerere de
participare la turneu nu este acceptată fără
prezentarea certificatului medical.
B. F. -10 ani (Green Court) -100 lei, sau 85 lei pentru
jucătorii licențiați;
B. F. - 12, 14, 16, 18 ani, Seniori/Senioare - 350 lei, sau
300 lei pentru jucătorii licențiați.
Tragerea la sorţi şi şedinţa Colegiului de arbitri vor
avea loc vineri, 17 noiembrie 2017, ora 14:00, la Școala
Sportivă Specializată de Tenis.

Arbitrul Principal

Zaicenco Mihail 069206851

Teren

Hard

Taboul principal

8 persoane.
Green Court – în dependența de numărul de
participanți.

Mingea oficiala a turneului

Babolat Roland Garros
Green Court – Green

Apa oficială

„Aqua Uniqa”

Premierea

Cupe, medalii, diplome.

Reclamaţii şi sugestii

Toate reclamaţiile şi sugestiile se depun la sediul
Federaţiei de Tenis din Republica Moldova mun.
Chişinău, str. Columna 144, tel. 022209966, la
secretarul Federaţiei de Tenis din Republica Moldova.
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.

