
Aprobat
în conformitate cu decizia
Biroului Federal din 31.10.2013
Preşedintele Biroului Federal
Tauber Marina ____________

Regulamentul

referitor la Echipa Naţională a RM

Echipa Naţională a R M - este echipa , participantă la turneele individuale europene sau  turneele
internaţionale , care nu reprezintă competiţii oficiale, la care sunt înscrise Echipele Selecţionate
Naţionale ale RM . Componenţa echipe este limitată la formatul: 2 baieţi + 2 fete + antrenor (în cazul
turneelor Tennis Europe), dar nu este obligatorie.

Numirea echipei naţionale al RM cu scopul de a notifica organizatorii turneelor sus-numite este efectuată
de către Federaţie în felul următor:

Jucători:

Jucătorii, ce pretind la privilegiile, de care dispun  membrii echipei naţonale oficiale a RM din partea
organizatorilor turneului dat, sunt numiţi de către Federaţie în conformitate cu clasamentul RM.

Căpitanul naţional (reprezentantul):

Capitanul naţional (reprezentantul) al echipei, participante la competiţiile europene sau internaţionale, ce
pretinde la privilegiile, de care dispun membrii echipei naţionale oficiale a RM din partea organizatorilor
turneului dat, sunt numiţi  de către Federaţie în baza clasamentului  sportivului, ce se antrenează la  acest
antrenor (astfel din mai mulţi antrenori, se va selecta  antrenorul, a cărui elev se situează pe cea mai
înaltă poziţie în clasamentul naţional al RM).

Procedura de numirea a echipei naţionale la turneele seriei Tennis Europe, se efectuează de către
Federaţia de Tenis din RM conform  regulilor Tennis Europe în termen de 2 zile (miercuri, joi),  ce
urmează după ultima zi de înscriere la turneu (Entry Deadline) şi nu mai tîrziu.

Procedura de numire a căpitanului naţonal (reprezentantul) la turneele seriei ITF, se efectuează de către
Federaţia de Tenis din RM, în conformitate cu termenele, prescrise în regulamentul (factsheet) turneului.

Nota:

-În cazul antrenorului şi părintelui, preferinţia se acordă antrenorului, chiar dacă părintele , ce pretinde la
rolul de reprezentant naţional al echipei, este părintele sportivului ce se plasează pe  cea mai înaltă poziţie
în clasament.

-În cazul numirii antrenorului în calitate de  reprezentant național FTM își rezervă dreptul de a numi doar
antrenorii licențiați ai FTM. Dacă antrenorul nu este licențiat de către FTM el nu va fi nominalizat în
funcție de căpitan național.

- În cazul în care rolul de reprezentant national este solicitat doar de părinte, FTM desemnează acest
candidat pentru rolul de reprezentant național.

- În cazul în care mai mulţi părinţi pretind la rolul de reprezentant national, FTM va numi
părintele,sportivul căruia ocupă cea mai înaltă poziție în clasamentul național RM.



- În cazul aceleiaşi poziţii în clasamentul naţional, pentru  numire va fi utilizat  clasamentul european şi
internaţional conform turneului la care vor participa jucatorii.

-Jucătorii şi reprezentantul naţional, ce pretind a fi membri ai echipei naţionale, trebuie în mod obligator
să prezinte informaţia despre participare la competiţie la FTM în ultima zi de înscriere la turneul dat şi
nu mai târziu.

-Căpitanul naţional (reprezentantul), numit în conformitate cu acest  Regulament, este obligat să semneze
contractul de îndeplinire a obligaţiilor cu 2 zile  înainte ca echipa să plece la competiţie.

Atribuţiile capitanului naţional (reprezentantul):

1. Capitanul naţional (reprezentantul) este obligat să anunţe la timp tuturor jucătorilor echipei rezultatele
tragerii la sorţ.

2. Capitanul naţional (reprezentantul) este obligat să anunţe  la timp tuturor jucătorilor echipei orarul
zilnic al meciurilor.

3. Capitanul naţional (reprezentantul) este obligat să  urmărească  orarul antrenamentelor şi să încludă
jucătorii echipei în programul de antrenamente a turneului.

4. Capitanul naţional (reprezentantul) este obligat să  fie prezent la turneu pînă în ziua retragerii de la
competţie a ultimului jucător din Moldova.

5. La întoarcere în RM capitanul naţional (reprezentantul) este obligat să  prezinte la FTM rezultatele
participării jucătorilor din moldova la turneu şi decizia organizatorilor turneului despre sancţiunile
disciplinare a jucătorilor din Moldova în cazul dacă aceasta a fost încălcată.

În caz de neîndeplinire a obligaţiilor sale, prevăzute  de Contractul  încheiat cu FTM şi a regulamentului
dat, căpitanul, prin decizia FTM, nu va mai fi numit  reprezentantul FTM la turneele internaţionale
TE/ITF, ce au loc în străinătate, timp de 12 luni.

Prerogativele capitanului naţional (reprezentantul):

1. După numirea căpitanului şi sosirea acestuia la turneul european sau internaţional acesta trebuie să
stabilească legături cu organizatorii turneului dat, precum şi cu toţi participanţii din Moldova  şi
reprezentanţi acestora (antrenori, părinţi) şi le aducă la cunoştinţă  prerogativele ce le deţine.

2. Pe toată perioada turneului, căpitanul  reprezintă interesele jucătorilor din Moldova în relaţiile cu
persoanele oficiale ale turneului privind  organizarea şi desfăşurarea  acestuia (hrana, cazarea, transport,
antrenamente, cereri de participare la proba de dublu, programe culturale, respectarea normelor de
conduită etc.).



Contract de îndeplinire a obligaţiilor

1. Federaţia de Tenis  din RM (în continuare FTM) încredinţează

__________________________________________________________________
(familia,numele,patronimicul)

să reprezinte interesele jucătorilor din Moldova la turneul internaţional TE/ITF
(şterge după caz)

_____________________________________________________________________________
(denumirea turneului, ţara, oraşul, termenul)

şi să îndeplinească atribuţiile în conformitate cu statutul de căpitan naţional (reprezentant) ce rezultă din

Regulamentul referitor la Echipa Naţională a RM din ________

2. ______________________________________ se obligă să–şi îndeplnească funcţiile şi să poarte
(familia şi iniţialele)

răspundere în conformitate cu Regulamentul referitor la Echipele Naţionale a RM din ________

Din partea FTM CĂPITAN

__________________________                                               __________________________
(familia şi iniţialele) (familia şi iniţialele)

_______________________________ _______________________________
(semnătura)                                                                                                     (semnătura)

_______________________________ _______________________________
(data)                                                                                                                (data)

/_______________________/
Telefonul de contact


