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_____________
Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al RM

_____________
Elena Organ, Preşedintele FTM

Regulamentul
cu privire la desfăşurarea turneului naţional de tenis „Campionatul Republicii Moldova
2018”
de categoria I
Prezentul Regulament reglementează condiţiile şi termenele de desfăşurare a turneului naţional de tenis „Campionatul Republicii
Moldova 2018” de categoria I

Scopul şi
obiectivele:

Locul
desfăşurării:
Perioada
desfăşurării:
Organizatorii:
Participanţii:

- popularizarea tenisului;
- evidenţierea celor mai buni jucători ai Republicii Moldova;
- acordarea titlului de „Campion al Republicii Moldova”;
- îndeplinirea criteriilor pentru acordare a titlurilor și categoriilor sportive;
- selectarea sportivilor în Echipele Selecționatei Naționale a RM la tenis (campionatul
European pe echipe U12 – Tennis Europe Nations Challenge by Head U12 2018 (3 băieți
și 3 fete); campionatul European pe echipe U14, U18 2018 European Summer Cups (2
baieți și 3 fete); campionatul European individual U14 (1 băiat și 2 fete), U16 (2 băieți
și 2 fete) și U18 (2 băieți ) – European Junior Championships U14, U16 și U18 20181;
- 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 2018.
Școala Sportivă Specializată Republicană de Tenis, mun. Chișinău, str. E.Coca 59
Campionatul se va desfăşura în perioada 05 iunie –11 iunie 2018
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Federația de Tenis din RM
Notă! Participarea este permisă la o singură categorie de vîrstă în conformitate cu anul
de naştere, excepţie fiind doar categoria “Seniori/Senioare”. La categoria
“Seniori/Senioare” pot participa numai sportivii care au împlinit vârsta de 14 ani la
momentul competiţiei.
B.F. – 10 ani (Green Court)
Proba de simplu – jucători cu licenţă de tip „profesionist” şi/sau „amator” şi
nelicenţiaţi;
B.F. – 12 ani (2006, 2007, 2008 – la momentul startului competiției jucătorul trebuie să
aibă 10 ani împliniți)1;
B.F. – 14 ani (2004, 2005)1;
B.F. – 16 ani (2002, 2003);
B.F. - 18 ani (2000, 2001)1;
Seniori/Senioare (sportivii care au împlinit vârsta de 14 ani la momentul startului
competiţiei).
Proba de dublu– jucătorii cu licenţă de tip “profesionist” si/sau “amator” şi
nelicenţiaţi;
B.F. – 14 ani;

Sistemul de
scor:

Seniori/Senioare (sportivii care au împlinit vârsta de 14 ani la momentul startului
competiţiei).
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 – reprezintă etapa de preselecție în echipa selecționata
naționala U12, care va participa la campionatul European pe echipe - Tennis Europe
Nations Challenge by Head 20181. 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. În cazul sistemului olimpic, semifinala se va
juca în baza sistemului circular.
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 ani - reprezintă etapa de preselecție în echipa selecționata
naționala U14, care va participa la campionatul European individual - European Junior
Championships 2018 și campionatul European pe echipe U14, 2018 European Summer
Cups1. Sistemul circular, sau sistemul olimpic, în dependența de numărul de
participanți. În cazul sistemului olimpic, semifinala se va juca în baza sistemului
circular.
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 1-3.
Pentru Categoria B.F. –16 ani – 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 1-3.
Pentru Categoria B.F. – 18 ani – reprezintă etapa de preselecție în echipa selecționata
naționala U18, care va participa la campionatul European individual - European Junior
Championships 2018 și campionatul European pe echipe U18 2018 European Summer
Cups1. Sistemul circular, sau sistemul olimpic, în dependența de numărul de
participanți. În cazul sistemului olimpic, semifinala se va juca în baza sistemului
circular.
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 1-3.
Pentru Categoria 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 1-3.
Pentru proba de dublu - B.F–14 ani, Seniori/Senioare – sistemul circular sau

Tabloul
principal:
Condiţiile de
înscriere:

Taxa de
participare:
Tragerea la
sorţi:

Mingea
oficială a
turneului:
Apa:
Premierea:
Arbitrul
principal:
Reclamaţii şi
sugestii:

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.
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Ofertele de concurs pentru categoriile B.F.-10, 12, 14, 16, 18 ani, Seniori/Senioare
se prezintă până luni, data 04.06.2018, ora 12:00. Înregistrarea la turneu poate fi
efectuata online pîna la data de 04.06.2018, ora 12:00, completând formularul
electronic de pe site-ul FTM (www.ftm.md).
Notă: Participarea este permisă la o singură categorie de vîrstă în conformitate cu anul
de naştere, excepţie fiind doar categoria “Seniori/Senioare”. La categoria
“Seniori/Senioare” pot participa numai sportivii care au împlinit vârsta de 14 ani la
momentul competiţiei.
Pentru proba de dublu înscrierile trebuie să fie efectuate direct la arbitrul principal al
turneului pe parcursul zilei de 05 iunie 2018, până la ora 16:00.
Certificat medical obligatoriu. Nici o cerere de participare la turneu nu este acceptată
fără prezentarea certificatului medical.
Fără taxa de participare.
Tragerea la sorţi pentru categoriile B.F.-10, 12, 14, 16, 18 ani, Seniori/Senioare şi
şedinţa Colegiului de arbitri va avea loc luni, 04 iunie 2018, la ora 14:00, la sediul FTM,
mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 27, of. 2 . Tragerea la sorţi pentru proba de dublu va
avea loc marți, 05 iunie 2018, la ora 17:00, la Școala Sportivă Specializată de Tenis,
mun. Chişinău, str. E.Coca 59.
TBA
Pentru categoria Green Court – TBA Green
„Aqua Unica”
Medalii, cupe, diplome
Arbitrul principal - Mihail Zaicenco (tel: 069206851);
Toate reclamaţiie şi sugestiile se depun la sediul Federaţiei de Tenis din
Republica Moldova mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 27, of.2, tel. 022293175, la
Secretarul Federaţiei de Tenis din Republica Moldova sau se expediază la poşta
electronică info@ftm.md. Reclamaţiilevor fi examinate în termen de 30 zile.

Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs. In cazul apariţiei situaţiilor de forţămajoră comitetul organizatoric al turneului îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în
regulamentul turneului.
1. а) Pentru categoriile de vârsta U12, U14, U18 (băieți și fete) Campionatul RM reprezintă etapa de
preselecție în echipele selecționatei naționale, care vor participa la campionatul European pe echipe Tennis Europe Nations Challenge by Head U12 2018; campionatul European pe echipe U14, U18 2018
European Summer Cups (3 baieți și 3 fete) și respectiv, la campionatul European individual - European
Junior Championships U14 U16 și U18 2018.

b) Potrivit Regulamentului cu privire la licenţierea jucătorului pentru anul 2018, membrul echipei
selecţionatei naţionale de tenis poate fi doar jucătorul licenţiat „Profesionist”. În cazul în care la
momentul desfăşurării competiţiei preliminare jucătorul are statut de jucător licenţiat „Amator” sau nu
este licenţiat, acesta nu are dreptul de a pretinde la calitatea de membru a echipei selecţionatei naţionale
de tenis, astfel încât dacă jucătorul licenţiat „Amator” sau jucătorul care nu este licenţiat a ocupat un loc
echivalent cu cel al pretendentului în echipă, ca candidat la calitatea de membru al echipei selecţionatei
naţionale de tenis este considerat următorul jucător din listă. În acelaşi timp, înainte de competiţie (până
în ultima zi de depunere a cererii) jucătorul licenţiat „Amator” sau jucătorul care nu este licenţiat poate
să-şi mărească categoria licenţierii până la „Profesionist” sau să se licenţieze ca jucător „Profesionist”
prin achitarea taxei corespunzătoare şi prezentarea actelor de rigoare, astfel participând pe deplin la
selecţie şi va pretinde la calitatea de membru în echipa selecţionatei naţionale la tenis.
c) În cazul în care doi jucători vor aduna un număr egal de puncte, va fi luat în considerație rezultatul
meciului purtat între acești doi jucători.
În cazul în care trei sau mai mulți jucători vor aduna un număr egal de puncte, vor fi luate în considerație
următoarele criterii:
1) raportul procentual dintre seturile câștigate și cele jucate;
2) în caz de raport procentual egal al seturilor câștigate, se va lua în considerație raportul procentual
dintre game-urile câștigate și cele jucate.
3) în caz de raport procentual egal al game-urilor câștigate, se va lua în considerație raportul procentual
dintre seturile pierdute și cele jucate.
4) în caz de raport procentual egal al seturilor pierdute, se va lua în considerație raportul procentual
dintre game-urile pierdute și cele jucate.
d) În cazul în care unul dintre locurile care pretind la nimerirea în una dintre selecționatele menționate
mai sus va fi ocupat de jucătorul care nu corespunde tuturor criteriilor Regulamentului cu privire la
Echipele Selecționatei Naționale la tenis, precum și Regulamentului Tennis Europe National Challenge by
Head 2018, 2018 European Summer Cups sau European Junior Championships 2018, la un loc în echipa
națională va pretinde acel jucător care va ocupa următorul loc în cadrul Campionatului RM 2018.
e) În cazul în care jucătorul care a ocupat unul dintre locurile care pretind la nimerirea în una dintre
selecționatele menționate mai sus, va refuza locul în echipă sau va fi selecționat pentru a reprezenta
echipa națională a Moldovei la un alt campionat, locul său va fi acordat jucătorului care a ocupat
următorul loc în cadrul Campionatului RM 2018.
f) Componența finală a echipelor naționale a Moldovei va fi determinată de către organele de conducere a
Federației de Tenis din RM potrivit Regulamentului cu privire la Echipele Selecționatei Naționale la tenis.
Pentru întrebări şi informaţie adiţională privind desfăşurarea turneului, rugăm să vă adresaţi la
FTM la nr. de tel: 022-29-31-75, e-mail: info@ftm.md.

