
 

Aprobat 

Preşedintele FTM 

Tauber Marina  ______________ 

„15” septembrie 2015 

      

Regulamentul 
cu privire la desfăşurarea turneului naţional de tenis „MASTERS RM Dufremol 

2015” 

de categoria I 
Prezentul Regulament reglementează condiţiile şi termenele de desfăşurare a turneului naţional de tenis «MASTERS al RM 

Dufremol 2015» 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 2015 

 perfecţionarea măiestriei sportive; 

 obţinerea experienţei competiţionale; 

 promovarea imaginii Republicii Moldova; 

 realizarea obiectivelor stipulate în Calendarul activităţilor sportive pe 

anul 2015. 

Perioada de desfăşurare 9-14 octombrie 2015 

 

Locul desfăşurării                         

 

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

Tenis 

 

Organizatori 

 

Federaţia de Tenis din Republica Moldova 

 

Participanţi B.F-10 ani (Red, Orange, Green Court) 

B,F-12* - anul nașterii 2003 și mai mici; 

B,F-14 - anul nașterii - 2002, 2001; 

B,F-16 - anul nașterii - 2000, 1999; 

B,F-18 - anul nașterii - 1998, 1997; 

Seniori, Senioare - sportivul/sportiva care la momentul competiției a împlinit 

vîrsta de 14 ani. 

 

* Pentru participarea la categoria U12 este permis să participe doar tenismenii 

care, la momentul competiției, au împlinit 10 ani și care sunt prezenți în 

clasamentul la categoria U12. 

 

Primii 8 sportivi conform clasamentului național al RM pentru luna octombrie 

2015. Red, Orange, Green – 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 

3. În conformitate cu ordinea depunerii formularelor de participare. 

 

Participarea la categoria de vîrstă în conformitate cu anul nașterii este 

obligatorie. 

Atenție! Participarea este permisă doar pentru o categorie de vîrstă în 

conformitate cu anul de naștere, cu excepția categoriei ”Seniori/Senioare”. La 

categoria ”Seniori/Senioare” pot participa numai sportivii care la momentul 

competiției au împlinit vîrsta de 14 ani și care sunt prezenți în clasamentul la 

categoria ”Seniori/Senioare”. 

 

Condiţiile de desfăşurare                                     Pentru Categoria “Red Court”  (B.F.-10 ani) - turneul se va desfăşura la 

data de 10 octombrie 2015, ora 09:30 - înscrierea, 10:00 - începerea meciurilor. 

Sistemul circular, numărul de subgrupe depinde de numărul participanţilor. Se 

vor disputa toate locurile.  

În subgrupa se joaca 1 tie-break până la 7 puncte, la scorul de 6:6 se va aplica 

sistema “punct decisiv la egalitate”. Meciurile finale (pentru locul 1-2, 3-4) se 



joaca din 3 tie-break-uri până la 7, la scorul de 6:6 se va aplica sistema “punct 

decisiv la egalitate”. 

Atenţie! Categoria de vârstă obligatorie – copii până la 8 ani, doar cei care 

au deja împliniţi 4 ani. La competiţie sportivii vor fi acceptaţi numai in urma 

prezentării certificatului de naştere sau a unui act in care este indicat anul 

naşterii. 

Pentru Categoria “Orange Court”  (B.F.-10 ani) - turneul se va desfăşura la 

data de 10 octombrie 2015 imediat dupa incheierea ceremoniei de deschidere. 

În dependenta de numărul de participanţi - sistemul circular sau  sistemul 

olimpic avansat. Se disputa toate locurile.  

1 set începând cu scorul 2:2, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal se va 

aplica sistema “punct decisiv la egalitate”. Meciul final se joacă din 3 seturi, 

începând cu scorul 2:2 cu tie-break la scorul de 6 egal cu aplicarea sistemului 

„punct decisiv la egalitate”. 

Atenţie! Cererile  trebuie să fie depuse  până la data de 8 octombrie 2014, ora 

12.00 la oficiul FTM. Categoria de vârstă obligatorie – copii până 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 avansat cu disputarea tuturor locurilor. Cel mai bun din trei 

seturi, începând cu scorul 2:2, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal. Se 

va aplica sistemul „punct decisiv la egalitate”. 

Pentru Categoria B, F-12, 14, 16, 18 ani, Seniori, Senioare – sistemul 

circular, două subgrupe a cîte 4 sportivi. 

Meciurile din semifinală (1-2, 2-1), finală, locurile 3-4, 5-6, 7-8 - ”cel mai bun  

din 3 seturi” cu tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal, cu aplicarea 

sistemului “avantaj la egalitate”. Se vor disputa toate locurile. 

 

Condiţii de înscriere Ultima zi pentru a confirma participarea la toate categoriile de varsta cu 

excepția categoriei ”Red” - joi, 8 octombrie 2015, ora 12:00, oficiul FTM.  

Înscrierea pentru categoria ”Red” va avea loc la data de 10 octombrie 2015, 

ora 09.30, in incinta ȘSSRT. 

Nota! Inscrierea la turneul este finalizată numai după prezentarea formularului 

special, completat şi semnat de participantul la turneu sau reprezentantul 

acestuia, în original la oficiul FTM (Columna 144).  

În cazul apariției situațiilor de forță-majoră, comitetul organizatoric al 

turneului își rezervă dreptul  de a efectua modificări în regulamentul turneului. 

Taxa de participare    Fara taxa de participare. 

 

Condiţii de validare  

 

Tragerea la sorţi şi şedinţa Colegiului de  arbitri vor avea loc joi, 8 octombrie 

2015, ora  14:00, oficiul FTM, str. Columna 144, pentru toate categoriile cu 

excepţia categoriei „Red”, care va avea loc la data de  10 octombrie, imediat 

după înscrierile la competiţie. 
Obligator prezentarea certificatului medical.  Fără prezentarea certificatului 

medical, participarea la turneu nu este permisă. 

Arbitrul Principal 

 

Victoria Stratan (078061324) 

 

Programul turneului  Deschiderea oficială: 10 octombrie 2015, ora 11.00 

Închiderea oficială: 14 octombrie 2015, ora exacta va fi anuntata aditional 

Orarul meciurilor va fi afişat pe site-ul FTM (ftm.md) 

Teren  Zgură. 

 

Taboul principal 8 persoane. 

Red, Orange, Green – în dependența de numărul de participanți. 

 

Mingea oficiala a turneului 

 

“Babolat Roland Garros”  

U10 – Red, Orange, Green 

 

Sponsorul general Compania „Dufremol” 

 

Apa oficială „Aqua Uniqa” 

 

Fond de premii 50 000 lei 

 

Premierea Cupe, diplome, cadouri si  premii banesti. 

 

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. Reclamaţiile vor fi 

examinate în termen de 30 zile. 

 

Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs. 
 


