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INTRODUCERE

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) este forul de administrare al jocului de tenis şi sarcinile şi
responsabilităţile ei includ definirea Regulilor Tenisului.

Pentru a asista ITF în îndeplinirea acestei responsabilităţi, ITF a numit un Comitet la Regulilor Tenisului
care monitorizează continuu jocul şi regulile sale, şi  care, când consideră necesar face recomandări
pentru schimbări către Comitetul Director al ITF care la rândul său face recomandări Adunării Generale
Anuale a ITF care este autoritatea finală pentru efectuarea oricărei schimbări în Regulile Tenisului.

Anexa IV prezintă toate procedurile alternative şi metodele alternative de evidenţă a scorului cunoscute
şi aprobate. în plus, din proprie iniţiativă sau la cererea a diverse părţi interesate ITF poate aproba
anumite variaţiuni ale regulamentelor pentru testare doar la un număr limitat de concursuri şi/sau pentru
o perioadă limitată de timp. Asemenea variaţiuni nu sunt incluse în regulamentele publicate şi necesită un
raport la ITF după încheierea testării aprobate.

Notă: În afara cazului în care este altfel stabilit, toate referirile din aceste Reguli ale Tenisului
la masculin includ şi genul feminin.
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1. TERENUL
Terenul trebuie să fie un dreptunghi lung de 78 picioare (23.77 m) şi, pentru meciuri de simplu, lat de 27 picioare
(8.23 m). Pentru meciurile de dublu, terenul trebuie să fie lat de 36 picioare (10.97m).
El trebuie să fie împărţit transversal, în partea mediană, de un fileu susţinut de o coardă sau un cablu metalic ale
căror capete trebuie prinse de, sau trecute peste doi stâlpi la o înălţime de 3 ½ picioare (1.07 m). Fileul trebuie să
fie întins în întregime, astfel încât să acopere complet spaţiul dintre cei doi stâlpi şi trebuie să aibă ochiuri suficient
de mici pentru a preveni trecerea mingii prin ele. Înălţimea fileului trebuie să fie de 3 picioare (0.914 m) la mijloc,
unde trebuie să fie bine fixat de jos cu o chingă. O bandă trebuie să acopere coarda sau cablul metalic si partea de
sus a fileului. Chinga şi banda vor fi complet albe.

- Diametrul maxim al coardei sau cablului metalic trebuie să fie de 1/3 inci (0.8 cm)
- Lăţimea maxima a chingii trebuie să fie 2 inci (5 cm)
- Banda trebuie să fie între 2 inci (5 cm) şi 2 ½ inci (6,35 cm) pe fiecare parte

Pentru meciurile de dublu, centrul stâlpilor trebuie să fie la 3 picioare (0.914 m) în afara terenului de dublu în
fiecare parte.

Pentru meciurile de simplu, dacă este folosit un fileu de simplu, centrul stâlpilor trebuie să fie la 3 picioare (0.914
m) în afara terenului de simplu în fiecare parte. Dacă este folosit un fileu de dublu fileul trebuie să fie sprijinit la o
înălţime de 3 ½ picioare (1.07 m) de două beţe de simplu, a căror centre trebuie să fie la 3 picioare (0.914 m) în
afara terenului de simplu în fiecare parte.

- Stâlpii fileului nu vor avea o suprafaţă mai mare de 6 inci (15 cm) latura pătratului sau 6 inci (15 cm)
diametru.

- Beţele de simplu nu vor avea o suprafaţă mai mare de 3 inci (7.5 cm) latura pătratului sau 3 inci (7.5 cm)
diametru.

- Stâlpii fileului şi beţele de simplu nu vor depăşi cu mai mult de 1 inci (2.5 cm) partea superioara a
fileului.

Liniile care delimitează capetele se numesc linii de fund şi cele care delimitează părţile laterale ale terenului se
numesc linii laterale.
Două linii trebuie să fie trasate între liniile laterale de simplu, la 21 picioare (6.40 m) de fiecare parte a fileului,
paralel cu fileul. Aceste linii se numesc linii de serviciu. De fiecare parte a fileului, spaţiul cuprins între linia de
serviciu şi fileu trebuie să fie împărţită în două părţi egale, careurile de serviciu, de linia mediană de serviciu. Linia
mediană de serviciu trebuie să fie trasată paralel cu liniile laterale de simplu şi la jumătatea distanţei dintre ele.

Fiecare linie de fund trebuie să fie împărţită în două părţi egale de un “semn de mijloc” cu lungimea de 4 inci (10
cm), care va fi trasat în interiorul terenului şi paralel cu liniile laterale de simplu.

- Linia mediană de serviciu şi semnul de mijloc trebuie să aibe o lăţime de 2 inci (5 cm).
- Toate celelalte linii ale terenului trebuie să aibe o lăţime între 1 inci (2.5 cm) şi 2 inci (5 cm), cu excepţia

liniilor de fund care pot avea până la 4 inci (10 cm) lăţime.

Toate măsurătorile pe teren trebuie făcute spre exteriorul liniilor şi toate liniile terenului trebuie să aibe aceeaşi
culoare contrastând vizibil cu culoarea suprafeţei de joc.

Niciun fel de reclamă nu este permisă pe teren, fileu, chingă, bandă, stâlpi de fileu sau beţe de simplu cu excepţia
celor prevăzute în Anexa III.

În completarea terenului descris mai sus, terenul denumit ca ‘roşu ‘şi terenul denumit ca ‘portocaliu’ in Anexa VI
pot fi folosite pentru competiţiile de până la 10 ani.

Notă: Recomandările privind  distanţa minima între linia de fund şi bariere şi linia laterală şi bariere poate fi
găsită în Anexa 8.

2. ANEXE PERMANENTE
Anexele permanente ale terenului includ gardul din fundul terenului şi din părţile laterale, spectatorii, tribunele şi
scaunele pentru spectatori, toate celelalte anexe din jurul şi de deasupra terenului, arbitrul de scaun, arbitrii de
linie, arbitrul de fileu şi copiii de mingi când sunt pe locurile lor prestabilite.

Într-un meci de simplu jucat cu fileu de dublu şi beţe de simplu, stâlpii de fileu şi partea fileului din afara beţelor
de simplu sunt anexe permanente şi nu sunt considerate stâlpi de fileu sau parte a fileului.
3. MINGEA
Mingile care sunt aprobate pentru joc în conformitate cu Regulile Tenisului trebuie să fie conforme cu
specificaţiile din Anexa I.
Din ianuarie 2012 pentru competiţiile de până la 10 ani mingile descrise în Anexa I nu mai pot fi folosite. În loc de
stadiul 3 (roşii) trebuie folosite mingile stadiul 2 (portocalii) sau stadiul 1 (verzi) descrise în Anexa VI.
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ITF va decide în chestiunile legate de conformitatea unei mingi sau prototip cu Anexa I si deci aprobată sau nu
pentru joc. Această hotărâre poate fi luată din propria ei iniţiativă sau ca urmare a cererii oricărei părţi de bună
credinţă, interesată în aceasta, cuprinzând orice jucător, producător de echipament sau Asociaţie Naţională sau
membrii ai acesteia. Astfel de hotărâri şi cereri trebuie făcute în conformitate cu Procedurile de Revizuire şi
Examinare corespunzătoare ale Federaţiei Internaţionale de Tenis (vezi Anexa VI).

Organizatorii de competiţii trebuie să anunţe înaintea competiţiei:
a. Numărul de mingi pentru joc (2, 3, 4 sau 6).
b. Schimbul de mingi, dacă există.

Schimbul de mingi, daca există, se poate face în felurile următoare:
i. După un număr impar precizat de game-uri, în care caz primul schimb de mingi din meci va avea loc cu două
game-uri mai devreme decât pentru restul meciului, pentru a ţine cont de încălzire. Un tie-break contează ca un
game pentru schimbul de mingi. Schimbul de mingi nu va avea loc la începutul unui tie-break. În acest caz,
schimbul de mingi va fi întârziat până la începutul celui de-al doilea game al setului următor; sau
ii. La începutul unui set.

Daca o minge se sparge în timpul jocului, punctul se va rejuca.

Cazul 1: Dacă o minge este moale la sfârşitul unui punct, se va rejuca punctul?
Decizie: Daca mingea este moale, nu spartă punctul nu se rejoacă.

Notă: Orice minge care va fi folosită la o competiţie care se joaca în conformitate cu Regulile Tenisului trebuie să
fie trecută pe lista oficială de mingi aprobate ITF, emisă de Federaţia Internaţională de Tenis.

4. RACHETA
Rachetele care sunt aprobate pentru joc în conformitate cu Regulile Tenisului, trebuie să fie conforme
specificaţiilor din Anexa II.

ITF va decide în chestiunile legate de conformitatea unei rachete sau prototip cu Anexa II si deci aprobată sau nu
pentru joc. Această hotărâre poate fi luată din propria ei iniţiativă sau ca urmare a cererii oricărei părţi de bună
credinţă, interesată în aceasta, cuprinzând orice jucător, producător de echipament sau Asociaţie Naţională sau
membrii ai acesteia. Astfel de hotărâri şi cereri trebuie făcute în conformitate cu Procedurile de Revizuire şi
Examinare corespunzătoare ale Federaţiei Interna]ionale de Tenis (vezi Anexa VI).

Cazul 1: Poate exista mai mult de un set de corzi pe suprafaţa de lovire a rachetei?
Decizie: Nu. Regulamentul menţionează clar o textură (nu texturi) de corzi încrucişate. (Vezi Anexa II)

Cazul 2: Este textura de racordare a unei rachete considerată a fi general uniformă şi
plată, dacă corzile sunt pe mai mult de un plan?
Decizie: Nu.

Cazul 3: Poate fi plasat un dispozitiv de atenuare a vibraţiilor pe corzile unei rachete? Dacă da, unde poate fi
plasat?
Decizie: Da, dar aceste dispozitive pot fi plasate numai în afara texturii de corzi
încrucişate.

Cazul 4: În timpul jocului, un jucător îşi rupe accidental corzile rachetei. Poate continua să joace un alt punct cu
acea racheta ?
Decizie: Da, în afara cazului în care este interzis în mod specific de organizatorii competiţiei.

Cazul 5: Are voie un jucător să folosească mai mult de o rachetă oricând în timpul jocului?
Decizie: Nu.

Cazul 6: Poate fi incorporată într-o rachetă o baterie care afectează caracteristicile de joc?
Decizie: Nu. O baterie este prohibită deoarece este o sursă de energie, aşa cum sunt
celulele solare sau alte sisteme similare.

5. SCORUL ÎNTR-UN GAME
a. Game-ul standard

Scorul într-un game standard se ţine după cum urmează cu scorul servantului anunţat primul:

Niciun un punct — “zero”
Primul punct — “15”
Al doilea punct — “30”
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Al treilea punct — “40”
Al patrulea punct — “Game”

cu excepţia cazului în care fiecare jucător / echipă a câştigat trei puncte şi scorul va fi “Egalitate” După
“Egalitate” scorul va fi “Avantaj” pentru jucătorul / echipa care a câştigat următorul punct. Daca acelaşi
jucător / echipă câştigă de asemenea următorul punct, acel jucător / echipă câştigă “Game”-ul; dacă
jucătorul / echipa adversă câştigă următorul punct, scorul este din nou “Egalitate”. Un jucător / echipă
trebuie să câştige două puncte consecutive imediat după “Egalitate” pentru a câştiga “Game”-ul.

b. Tie-break

În tie-break, scorul se ţine “Zero”, “1”, “2”, “3”, etc. Primul jucător / echipă care câştigă şapte puncte
câştigă “Game”-ul şi “Set”-ul, cu condiţia să fie o diferenţă de două puncte faţă de oponent(ţi). Dacă este
necesar, tie-break-ul va continua pâna această diferenţă este realizată.

Jucătorul care urmează la serviciu va servi primul punct al tie-break-ului. Următoarele două puncte va
servi oponentul(ţii) (la dublu jucatorul echipei adverse care urmează la serviciu). După aceasta fiecare
jucător / echipă va servi alternativ câte două puncte până la sfârşitul tie-break-ului (la dublu, alternanţa la
serviciu în fiecare echipă va continua în aceeaşi ordine ca în timpul acelui set).

Juctorul / echipa care a cărui rând a fost să servească primul în tie-break va fi primitor în primul game al
setului următor.

Metode alternative de evidenţă a scorului pot fi găsite în Anexa IV.

6. SCORUL ÎNTR-UN SET
Există diferite moduri de a ţine scorul într-un set. Cele două moduri principale sunt “Advantage Set” şi “Tie-break
Set”. Oricare mod poate fi folosit cu condiţia ca cel care va fi folosit să fie anunţat înaintea competiţiei. Dacă este
folosit “Tie-break set” trebui de asemenea anunţat dacă setul decisiv va fi jucat ca “Tie-break Set” sau “Advantage
Set”.

a. “Advantage Set”
Primul jucător / echipă care câştigă şase game-uri câştigă acel “Set”, cu condiţia să fie o
diferenţă de două game-uri faţă de oponent(ţi). Dacă este necesar, setul va continua până
această diferenţă este realizată.

b. “Tie-break Set”
Primul jucător / echipă care câştigă şase game-uri câştigă acel “Set”, cu condiţia să fie o
diferenţă de două game-uri faţă de oponent(ţi). Dacă scorul este 6 — 6 se va juca un tie-break.

Metode alternative adiţionale de evidenţă a scorului pot fi găsite în Anexa IV.

7. SCORUL ÎNTR-UN MECI
Un meci poat fi jucat după sistemul “cel mai bun din 3 seturi” (un jucător / echipă trebuie să câştige 2 seturi ca să
câştige meciul) sau după sistemul “cel mai bun din 5 seturi” (un jucător / echipă trebuie să câştige 3 seturi ca să
câştige meciul).

Metode alternative de ţinere a scorului pot fi găsite în Anexa IV.

8. SERVANT & PRIMITOR
Jucătorii / echipele vor sta de-o parte şi alta a fileului. Servantul este cel care pune mingea în joc pentru primul
punct. Primitorul este jucătorul care este gata să returneze mingea servită de către servant.

Cazul 1: Are primitorul voie să stea în afara liniilor terenului?
Decizie: Da. Primitorul poate ocupa orice poziţie în interiorul sau exteriorul liniilor în partea de teren.

9. ALEGEREA PĂRŢII DE TEREN ŞI A SERVICIULUI
Alegerea părţii de teren şi alegerea de a fi servant sau primitor în primul game va fi decisă de o tragere la sorţi
îninte de începerea încălzirii. Jucătorul / echipa care câştigă tragerea la sorţi poate alege:

a. Să fie servant sau primitor în primul game al meciului, caz în care oponentul(ţii) va alege partea de teren
pentru primul game al meciului; sau

b. Partea de teren pentru primul game al meciului, caz în care oponentul(ţii) va alege să fie servant sau
primitor în primul game al meciului; sau

c. Să ceară oponentului(lor) să aleagă din posibilităţile de mai sus.

Cazul 1: Au amândoi jucătorii / echipele dreptul la noi alegeri dacă încălzirea este oprită şi jucătorii / echipele
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părăsesc terenul?
Decizie: Da. Rezultatul tragerii la sorţi rămâne valabil, dar ambii jucători / echipe pot face noi alegeri.

10. SCHIMBAREA PĂRŢII DE TEREN
Jucătorii trebuie să schimbe partea de teren la sfârşitul primului, al celui de-al treilea şi la fiecare următor număr
impar de game-uri al fiecărui set. De asemenea jucătorii trebuie să schimbe partea de teren la sfârşitul fiecărui set
în afara cazului în care numărul de game-uri din acel set este par, caz în care jucătorii vor schimba partea de teren
la sfârşitul primului game al setului următor.
Într-un tie-break jucătorii trebuie să schimbe partea de teren după fiecare şase puncte.

Alte proceduri alternative aprobate pot fi găsite în Anexa IV.

11. MINGEA ÎN JOC
În afara cazului în care este anunţată o greşeală la serviciu (“fault”) sau o rejucare (“let”) mingea este în joc din
momentul în care servantul loveşte mingea şi rămâne în joc până la deciderea punctului.

12. MINGEA ATINGE O LINIE
Dacă o minge atinge o linie, se consideră că a atins terenul delimitat de acea linie.

13. MINGEA ATINGE O ANEXĂ PERMANENTĂ
Dacă mingea în joc atinge o anexă permanentă după ce a atins terenul corect, jucătorul care a lovit mingea câştigă
punctul. Dacă mingea în joc atinge o anexă permanentă înainte de a atinge terenul, jucătorul care a lovit mingea
pierde punctul.

14. ORDINEA LA SERVICIU
La sfârşitul fiecărui game standard, primitorul va deveni servant şi servantul va deveni primitor pentru game-ul
următor. La dublu, echipa care urmează să servească în primul game al fiecărui set va hotărî care din jucători va
servi în acel game. În mod similar, înaintea începerii celui de-al doilea game oponenţii lor vor hotărî care jucător
va servi în acel game. Partenerul celui care a servit în primul game va servi în al treilea game iar partenerul celui
care a servit în al doilea game va servi în al patrulea. Această alternanţă va continua până la terminarea setului.

15. ORDINEA LA PRIMIRE LA DUBLU
Echipa care urmează să primească în primul game al fiecărui set va hotărî care din jucători va fi primitor pentru
primul punct din acel game. În mod similar, înaintea începerii celui de-al doilea game oponenţii lor vor hotărî care
jucător va fi primitor pentru primul punct din acel game. Jucătorul care a fost partenerul primitorului pentru primul
punct al game-ului va fi primitor pentru al doilea punct şi această alternanţă va continua până la terminarea game-
ului şi a setului.
După ce primitorul a returnat mingea, oricare din jucătorii unei echipe poate lovi mingea.

Cazul 1: Are voie unul din jucătorii unei echipe de dublu să joace singur împotriva oponenţilor?
Decizie: Nu.

16. SERVICIUL
Imediat înainte de a începe mişcarea de serviciu, servantul trebuie să se afle în repaus cu ambele picioare în spatele
(adică mai departe de fileu decât) liniei de fund şi între extensiile imaginare ale semnului de mijloc şi liniei
laterale.
Atunci servantul va arunca mingea din mână în orice direcţie şi va lovi mingea cu racheta înainte ca mingea să
atingă pământul. Mişcarea de serviciu este terminată în momentul când racheta jucătorului loveşte sau ratează
mingea. Un jucător care poate folosi doar o mână are voie să folosească racheta pentru aruncarea mingii.

17. EXECUTAREA SERVICIULUI
Când serveşte într-un game standard servantul trebuie să stea alternativ în spatele jumătăţilor terenului, începând
cu jumăătatea dreaptă a terenului în fiecare game.
Într-un tie-break serviciul se va executa alternativ din spatele jumătăţilor terenului, cu primul serviciu din
jumătatea dreaptă a a terenului.
Mingea servită trebuie să treacă peste fileu şi să atingă careul de serviciu diagonal opus înainte de a fi returnată de
primitor.

18. GREŞEALA DE PICIOR
În timpul mişcării de serviciu, servantul nu va:
a. Schimba poziţia mergând sau alergând, doar uşoare mişcări ale picioarelor fiind permise; sau
b. Atinge cu oricare din picioare linia de fund; sau
c. Atinge cu oricare din picioare suprafaţa din afara extensiei imaginare a liniei laterale; sau
d. Atinge cu oricare din picioare extensia imaginară a semnului de mijloc.
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Dacă servantul incalcă această regulă este o “GREŞEALĂ DE PICIOR”
Cazul 1: Într-un meci de simplu, are voie servantul să servească stând în spatele liniei de fund în partea dintre linia
laterală de simplu şi cea de dublu?
Decizie: Nu.
Cazul 2: Are voie servantul să aibe unul sau amândouă picioarele deasupra pământului?
Decizie: Da.

19. GREŞEALA LA SERVICIU
Serviciul este greşit (fault) dacă:

a. Servantul încalcă regulile 16, 17 sau 18; sau
b. Servantul ratează mingea în încercarea de a o lovi; sau
c. Mingea servită atinge o anexă permanentă, un băţ de simplu sau stâlp de fileu înainte de a atinge terenul;

sau
d. Mingea atinge servantul sau partenerul servantului, sau orice obiect de îmbrăcăminte sau echipament al

servantului sau partenerului acestuia.

Cazul 1: După ce a aruncat mingea pentru serviciu, servantul decide să nu o lovească şi o prinde. Este
greşeală la serviciu?
Decizie: Nu. Un jucător care aruncă mingea şi apoi decide să nu o lovească are voie să prindă mingea cu
mâna sau racheta, sau să lase mingea să cadă.

Cazul 2: În timpul unui meci de simplu jucat cu stâlpi de fileu şi beţe de simplu, mingea servită loveşte un băţ
de simplu şi apoi ajunge în careul de serviciu corect. Este greşeală la serviciu?
Decizie: Da.

20. AL DOILEA SERVICIU
Dacă primul serviciu a fost greşit (fault), servantul va servi din nou, fără întârziere din spatele aceleiaşi jumătăţi de
teren de unde a fost servit primul serviciu greşit, în afara cazului în care primul serviciu s-a executat din jumătatea
de teren greşită.

21. CÂND SE SERVEŞTE & PRIMEŞTE
Servantul nu va servi până când primitorul nu este gata de joc. În orice caz, primitorul trebuie să joace în ritmul
rezonabil al servantului şi să fie pregătit să primească într-un timp rezonabil de când este gata servantul.

Primitorul care încearcă să returneze serviciul este considerat gata de joc. Dacă se demonstrează că primitorul nu a
fost gata de joc serviciul nu poate fi anunţat ca greşit.

22. REJUCAREA LA SERVICIU
Un serviciu se rejoacă dacă:
a. Dacă mingea servită atinge fileul, chinga sau banda şi este în altă privinţă bună sau dacă, după ce atinge fileul,
chinga sau banda, atinge primitorul sau partenerul primitorului sau orice lucru pe care îl poartă sau îl ]ine înainte
de a atinge terenul; sau
b. Mingea este servită când primitorul nu este gata de joc.

În cazul unei rejucări, acel serviciu nu trebuie considerat, iar servantul trebuie să servească din nou, dar un serviciu
rejucat nu anulează o greşeală la serviciu anterioară.

Alte proceduri alternative aprobate pot fi găsite în Anexa IV.

23. REJUCAREA
În toate cazurile când se decide o rejucare, cu excepţia rejucării la al doilea serviciu trebuie rejucat întreg punctul.

Cazul 1: În timp ce mingea este în joc o altă minge intră în teren. Este decis o rejucare. Servantul greşise primul
serviciu. Are acum servantul dreptul la primul sau al doilea serviciu?
Decizie: Primul serviciu. Întreg punctul trebuie rejucat.

24. JUCĂTORUL PIERDE PUNCTUL
Punctul este pierdut dacă:

a. Jucatorul face două greşeli consecutive la serviciu; sau
b. Jucătorul nu returnează mingea în joc înainte de a cădea de două ori consecutiv; sau
c. Jucătorul returnează mingea în joc în aşa fel încât loveşte pământul sau înainte de a cădea un obiect în

afara terenului corect; sau
d. Jucătorul returnează mingea în aşa fel încât, îninte de a cădea, loveşte o anexă permanentă; sau
e. Primitorul returneaza serviciul înainte de căderea mingii; sau
f. Jucătorul în mod deliberat conduce sau prinde mingea în joc pe rachetă sau o atinge deliberat cu racheta

mai mult de o data; sau



9

g. Jucătorul sau racheta, indiferent dacă este în mâna jucătorului sau nu, sau orice poartă sau ţine jucătorul
atinge fileul, stâlpii de fileu / beţe de simplu, coarda sau cablul metalic, chinga sau banda sau terenul
adversarului în orice moment când mingea este în joc; sau

h. Jucătorul loveşte mingea înainte de a trece fileul; sau
i. Mingea în joc atinge jucătorul sau orice poartă sau ţine jucătorul, cu excepţia rachetei; sau
j. Mingea în joc atinge racheta când nu este ţinută de jucător; sau
k. Jucătorul schimbă în mod deliberat forma rachetei în timp ce mingea este în joc; sau
l. La dublu când ambii jucători ating mingea în timp ce o returnează.

Cazul 1: După ce servantul a servit primul serviciu, racheta îi scapă din mână şi atinge fileul înainte de căderea
mingii. Este o greşeală la serviciu sau servantul pierde punctul?
Decizie: Servantul pierde punctul deoarece racheta atinge fileul în timp ce mingea este în joc.

Cazul 2: După ce servantul a servit primul serviciu, racheta îi scapă din mână şi atinge fileul după ce mingea a
atins suprafaţa de joc în afara părţii de teren corecte. Este o greşeală la serviciu sau servantul pierde punctul?
Decizie: Este o greşeală la serviciu deoarece mingea ieşise din joc atunci când racheta a atins fileul.

Cazul 3: Într-un meci de dublu, partenerul primitorului atinge fileul înainte ca mingea servită să atingă terenul în
afara careului corect de serviciu. Care este decizia corectă?
Decizie: Echipa primitorului pierde punctul deoarece partenerul primitorului a atins fileul în timp ce mingea era în
joc.

Cazul 4: Pierde un jucător punctul dacă depăşeşte linia imaginară din prelungirea fileului înainte sau după ce a
lovit mingea?
Decizie: Jucătorul nu pierde punctul în niciunul din cazuri cu condiţia să nu atingă terenul adversarului.

Cazul 5: Are voie un jucător să sară peste fileu în terenul adversarului în timp ce mingea este în joc?
Decizie: Nu. Jucătorul pierde punctul.

Cazul 6: Un jucător îşi aruncă racheta spre mingea în joc. Şi racheta Şi mingea aterizează în terenul adversarului şi
adversarul(ii) nu reuşeşte să ajungă mingea. Care din jucători câştigă punctul?
Decizie: Jucătorul care a aruncat racheta spre minge pierde punctul.

Cazul 7: O minge care tocmai a fost servită loveşte primitorul sau la dublu partenerul primitorului înainte să atingă
terenul. Care din jucători câştigă punctul?
Decizie: Servantul câştigă punctul, în afara cazului în care se anunţă o rejucare la serviciu.

Cazul 8: Un jucător stând în afara terenului loveşte mingea sau o prinde înainte să cadă şi reclamă punctul
deoarece mingea în mod sigur era în afara terenului corect.
Decizie: Jucătorul pierde punctul, în afara cazului în care este o returnare bună, caz în care punctul continuă.

25. O RETURNARE BUNĂ
Este o returnare bună dacă:

a. Dacă mingea atinge fileul, stâlpii / beţele de simplu, coarda sau cablul metalic, chinga sau banda, cu
condiţia să treacă peste oricare din ele şi să lovească suprafaţa de joc în terenul corect; ce excepţia celor
prevăzute de Regula 2 şi Regula 24 (d); sau

b. După ce mingea în joc loveşte suprafaţa de joc în interiorul terenului corect, sare sau este dusă de vânt
înapoi peste fileu, iar jucătorul se întinde peste fileu şi joacă mingea în terenul corect cu condi]
ţia să nu contravină regulii 24; sau

c. Mingea este returnată prin exteriorul stâlpilor sau al beţelor de simplu, atât peste cât şi sub nivelul părţii
superioare a fileului, chiar dacă atinge stâlpii sau beţele de simplu, cu condiţia să lovească suprafaţa de
joc în interiorul terenului corect, cu excepţia celor prevăzute de Regula 2 şi Regula 24 (d); sau

d. Mingea trece pe sub coarda sau cablul metalic între băţul de simplu şi stâlpul de fileu adiacent fără să
atingă fileul, coarda sau cablul metalic sau stâlpul de fileu şi loveşte suprafaţa de joc în terenul corect;
sau

e. Racheta jucătorului trece peste fileu după ce jucătorul a lovit mingea în partea sa de teren şi loveşte
suprafaţa de joc în terenul corect; sau

f. Jucătorul loveşte mingea în joc, care loveşte o altă minge care stătea pe suprafaţa de joc în terenul corect.

Cazul 1: Un jucător returnează o minge care apoi loveşte un băţ de simplu şi loveşte pământul în terenul corect.
Este o returnare bună?
Decizie: Da. Oricum, dacă mingea este servită şi loveşte băţul de simplu este o greşeală la serviciu.

Cazul 2: O minge în joc loveşte o altă minge care stă în terenul corect. Care este decizia corectă?
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Decizie: Jocul continuă. Oricum, dacă nu este clar că mingea în joc a fost cea returnată trebuie decisă o rejucare.

26. INCOMODARE
Dacă un jucător este incomodat în a juca punctul de o acţiune deliberată a adversarului(lor), acel jucător va câştiga punctul.
În orice caz, punctul trebuie rejucat dacă un jucător este incomodat în a juca punctul de o acţiune neintenţionată a
adversarului(lor) sau de ceva în afara controlului jucătorului (neincluzând o anexă permanentă).

Cazul 1: Este o lovitură dublă neintenţionată o incomodare? Decizie: Nu. Vezi şi Regula 24 (e).

Cazul 2: Un jucător pretinde că a oprit jocul pentru că a crezut că oponentul(ţii) a fost incomodat. Este aceasta o
incomodare?
Decizie: Nu, jucătorul pierde punctul.

Cazul 3: O minge în joc loveşte o pasăre care zboară deasupra terenului. Este aceasta o incomodare? Decizie: Da, punctul
trebuie rejucat.

Cazul 4: În timpul unui punct, o minge sau alt obiect care era în terenul jucătorului la începutul punctului
incomodează jucătorul. Este aceasta o incomodare?
Decizie: Nu.

Cazul 5: La dublu, unde au voie sa stea partenerul servantului şi partenerul primitorului?
Decizie: Partenerul servantului şi partenerul primitorului pot sta oriunde pe partea lor de teren în interiorul sau în
afara liniilor ce delimitează terenul. În orice caz, dacă un jucător îşi incomodează adversarul(ii), regula
incomodării trebuie aplicată.

27. CORECTAREA ERORILOR
Ca principiu, când o eroare în aplicarea Regulilor Tenisului este descoperită toate punctele jucate deja rămân
valabile. Erorile descoperite trebuie corectate după cum urmează:

a. Într-un game standard sau tie-break, dacă un jucător serveşte din jumătatea greşită a terenului, eroarea
trebuie corectată imediat ce a fost descoperită şi servantul va servi din jumătatea corectă de teren în
concordanţă cu scorul. O greşeală la serviciu făcută înainte de descoperirea erorii va rămâne valabilă.

b. Într-un game standard sau tie-break, dacă jucătorii  sunt în păr]ile de teren greşite, eroarea trebuie
corectată imediat ce a fost descoperită şi servantul va servi din jumătatea corectă de teren în concordanţă
cu scorul.

c. Dacă într-un game standard un jucător serveşte în afara rândului jucătorul care trebuia să servească va
servi deîndată ce eroarea este descoperită. Dacă s-a încheiat un game înainte să se descopere eroarea
ordinea la serviciu va rămâne cea modificată. În acest caz, orice schimb de mingi ce ar urma după un
anumit număr de game-uri trebuie făcut cu un game mai târziu decât era programat iniţial.
O greşeală la serviciu făcută de oponent(ţi) înainte de a se descoperi eroarea nu va rămâne valabilă.
La dublu, dacă partenerii aceleiaşi echipe servesc în afara rândului o greşeală la serviciu făcută înainte de
descoperirea erorii va rămâne valabilă.

d. Dacă un jucător serveşte în afara rândului într-un tie-break şi eroarea este descoperită după ce un număr
par de puncte au fost jucate, eroarea trebuie corectată imediat. Dacă eroarea este descoperită după ce un
număr impar de puncte au fost jucate ordinea la serviciu va rămâne cea modificată.
O greşeală la serviciu făcută de oponent(ţi) înainte de a fi descoperită eroarea nu va rămâne valabilă.
La dublu, dacă partenerii aceleiaşi echipe servesc în afara rândului o greşeală la serviciu făcută înainte de
descoperirea erorii va rămâne valabilă.

e. Într-un game standard sau tie-break la dublu, dacă este o eroare în ordinea primirii, aceasta va rămâne
modificată până la terminarea game-ului în care a fost descoperită eroarea. La următorul game în care
vor fi primitori în acel set partenerii îşi vor relua ordinea iniţială la primire.

f. Dacă din greăeală la scorul de 6-6 este început un tie-break şi iniţial era convenit ca setul să fie
“advantage set”, eroarea va fi corectată imediat dacă numai un punct a fost jucat. Dacă eroarea este
descoperită când al doilea punct este în joc, setul va continua ca “tie-break set”.

g. Dacă din greşeală la scorul de 6-6 este început un game standard când iniţial era convenit ca setul să fie
“tie-break set”, eroarea va fi corectată imediat dacă numai un punct a fost jucat. Dacă eroarea este
descoperită când al doilea punct este în joc, setul va continua ca “advantage set” până când scorul ajunge
la 8-8 (sau un număr par mai mare), când se va juca un tie-break.

h. Dacă din greşeală un “advantage set” sau “tie-break set” este început, când iniţial era convenit ca setul
decisiv să fie un “tie-break decisiv”, eroarea va fi corectată imediat dacă numai un punct a fost jucat.
Dacă eroarea este descoperită când al doilea punct este în joc setul va continua fie până ce un jucător /
echipă câştigă 3 game-uri (şi prin urmare setul) fie până scorul ajunge 2-2, când un “tie-break decisiv”
trebuie jucat. În orice caz, dacă eroarea este descoperită după începerea celui de-al doilea punct al celui
de-al cincilea game, setul va continua ca “tie-break set”. (Vezi Anexa IV)

i. Dacă mingile nu sunt schimbate în succesiunea corectă, eroarea trebuie corectată atunci când jucătorul /
echipa care ar fi trebuit să servească cu mingi noi este următorul îndreptăţit să servească într-un nou
game. Ulterior mingile trebuie schimbate în aşa fel încât numărul de game-uri dintre schimburile de
mingi să fie cel iniţial stabilit.
Mingile nu trebuie schimbate în timpul unui game.
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28. ROLUL ARBITRILOR PE TEREN
La meciurile unde sunt desemnaţi arbitri, rolurile şi responsabilităţile lor sunt descrise în Anexa V.

29. JOCUL CONTINUU
Ca principiu, jocul trebuie să fie continuu, din clipa în care începe meciul (când este pus în joc primul serviciu al
meciului) până când se termină.

a. Între puncte, un maximun de 20 de secunde sunt permise. Când jucătorii schimbă partea de teren la
sfârşitul unui game, un maximum de 90 de secunde sunt permise. Oricum, după primul game al fiecărui
set şi în timpul unui tie-break jocul trebuie să fie continuu şi jucătorii trebuie să schimbe partea de teren
fără timp de odihnă.
La sfârşitul fiecărui set va fi o pauză de set de maximum 120 de secunde.
Timpul maxim începe din momentul în care se termină un punct până când primul serviciu este lovit
pentru următorul punct. Organizatorii de concursuri au dreptul de a aplica pentru aprobarea ITF de a
extinde cele 90 de secunde admise când jucătorii schimbă partea de teren la sfârşitul unui game şi cele
120 de secunde admise la pauza de set.

b. Dacă, din motive în afara controlului jucătorului, îmbrăcămintea, încălţămintea sau echipamentul necesar
(excluzând racheta) este stricat şi necesită o înlocuire, jucătorului şi poate fi acordat un timp suplimentar
rezonabil pentru a remedia problema.

c. Nu se va acorda timp suplimentar unui jucător pentru a-şi recupera condiţia fizică. În orice caz, un
jucător suferind de o problemă medicală tratabilă are dreptul la o pauză medicală de trei minute pentru
tratarea acelei probleme medicale. Un număr limitat de pauze de toaletă / schimbare de ţinută poate fi
permisă, dacă este anunţat înainte de competiţie.

d. Organizatorii competiţiei pot acorda o pauză de odihnă de 10 minute dacă este anunţat înainte de
competiţie. Această pauză de odihnă poate avea loc după al treilea set într-un meci disputat după
sistemul “cel mai bun din 5 seturi sau după al doilea set într-un meci disputat după sistemul “cel mai bun
din 3 seturi.

                  e. Timpul de încălzire trebuie să fie de maximim 5 minute, în afara cazului în care organizatorii competiţiei
au decis altfel.

30.ÎNDRUMĂRI
Îndrumările sunt considerate a fi comunicarea, sfaturile sau instrucţiunile de orice fel, audibile sau vizibile,
adresate unui jucător.

În competeţiile pe echipe în care există un căpitan de echipă care stă în teren, căpitanul de echipă poate da
îndrumări jucătorului(lor) în timpul pauzei de set şi când jucătorii schimbă partea de teren la sfârşitul unui game,
dar nu când jucătorii schimbă partea de teren la sfârşitul primului game al fiecărui set şi nu în timpul unui tie-
break.

În orice alt meci, Îndrumările nu sunt permise.

Cazul 1: Are voie un jucător să primească îndrumări, dacă acestea sunt date prin semne într-un mod discret?
Decizie: Nu.

Cazul 2: Are voie un jucător să primească îndrumări când jocul este suspendat?
Decizie:Da.
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REGULILE TENISULUI ÎN SCAUN CU ROTILE

Jocul de tenis în scaun cu rotile urmează Regulile Tenisului ale ITF cu următoarele excepţii:

a. Regula celor două sărituri.
Jucătorului în scaun cu rotile îi sunt admise două sărituri ale mingii. Jucătorul trebuie să returneze mingea înainte
ca ea să sară pentru a treia oară. A doua săritură poate fi în interiorul sau în afara limitelor terenului.

b. Scaunul cu rotile
Scaunul cu rotile este considerat parte a corpului şi toate regulile corespunzătoare care se aplică corpului unui
jucător trebuie să se aplice scaunului cu rotile.

c. Serviciul
Serviciul trebuie să fie executat în felul următor:

i. Imediat înainte de a începe să servească, servantul trebuie să fie într-o poziţie staţionară. Servantului trebuie să i se
permită o singură împingere înaintea lovirii mingii.
ii. Servantul, în timpul executării serviciului, trebuie să nu atingă, cu vreuna din rotile, orice altă suprafaţă în afară
de cea din spatele liniei de fund cuprinsă între continuarea imaginară a semnului de mijloc şi linia laterală.
iii. Dacă metodele convenţionale pentru serviciu sunt din punct de vedere fizic imposibile pentru un jucător
tetraplegic, atunci jucătorul sau o altă persoană poate arunca mingea pentru un astfel de jucător şi poate permite
mingii să sară înainte de a fi lovită. În acest caz aceeaşi metodă de serviciu trebuie să fie folosită în tot meciul.

d. Jucătorul pierde punctul
Un jucător pierde un punct dacă:

i. Nu reuşeşte să returneze mingea înainte ca ea să fi sărit de trei ori.
ii. În conformitate cu regula e) de mai jos utilizează oricare parte a picioarelor sau a extremităţilor inferioare în
contact cu pamântul sau cu vreo roată în timpul executării serviciului, lovirii mingii, întoarcerii sau opririi în timp
ce mingea este în joc.
iii. Nu reuşeşte să menţină o fesă în contact cu fundul scaunului cu roţi când atinge mingea.

e. Impingerea scaunului cu piciorul

i. Dacă datorită incapacităţii un jucător nu poate să împingă scaunul cu rotile prin intermediul rotilei, atunci el
poate împinge scaunul folosind un picior.
ii. Chiar dacă în concordanţă cu regula e) i. de mai sus unui jucător i se permite să împingă scaunul utilizând un
picior, nicio parte a piciorului nu poate fi în contact cu terenul:
a)în timpul mişcării spre înainte a balansului, inclusiv atunci când racheta loveşte mingea;
b) de la începerea mişcării serviciului până când racheta loveşte mingea.
iii. Un jucător care încalcă această regulă, va pierde punctul.
f. Tenis în scaun cu rotile /persoane în depline facultăţi fizice
Acolo unde un jucător de tenis în scaun cu rotile joacă la simplu sau la dublu cu sau împotriva unei persoane
normale, Regulile Tenisului.În scaun cu rotile trebuie să se aplice pentru jucătorul în scaun cu rotile, în timp ce
Regulile Tenisului pentru tenisul normal trebuie să se aplice jucătorului normal. In această situaţie, jucătorului în
scaun cu rotile i se permit două sărituri în timp ce jucătorului normal i se permite doar o singură săritură.

Nota: Sunt definite ca extremităţi inferioare: membrele inferioare, incluzând fesele, şoldurile, coapsele, gleznele şi
picioarele.
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AMENDAMENTE LA REGULILE TENISULUI

Textul final şi oficial al Regulior Tenisului va fi pentru totdeauna în limba engleză şi nicio modificare
sau interpretare a acestor Reguli nu va fi făcută decât la o Adunare Generală Anuală a Consiliului nu fără ca o
notificare asupra rezoluţiei conţinând o astfel de modificare sa fie primită de Federaţie în conordanţă cu Articolul
17 al Constituţiei ITF Ltd (Notificarea asupra Rezoluţiilor) şi o astfel de rezoluţie sau alta având efect asemănător
trebuie susţinută de o majoritate de două treimi din voturile înregistrate în raport cu aceeaşi.

Orice modificare va intra în vigoare din 1 ianuarie a anului următor, în afara cazului în care majoritatea decide
altfel.

În orice caz Consiliul Director va avea competenţa să rezolve orice problemă urgentă de interpretare ce va face
subiectul confirmării la următoarea Adunare Generală.

Această Regulă nu poate fi modificată vreodată fără consensul unanim al Adunării Generale a Consiliului.
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ANEXA I

MINGEA

a. Mingea de tenis trebuie să aibă o suprafaţă exterioară uniformă alcătuită dintr-un înveliş ţesut şi trebuie să
fie de culoare albă sau galbenă. Dacă există îmbinări, acestea trebuie să fie fără cusături.

b. Mai multe decât un singur tip de minge sunt specificate. Mingea trebuie să se conformeze cerintelor
arătate în tabelul de mai jos.

TIPUL 1
(VITEZA MARE)

TIPUL 2
(VITEZA MEDIE) 1

TIPUL 3
(VITEZA MICĂ)2

ALTITUDINE MARE3

GREUTATE (MASA) 1.975-2.095 uncii
(56.0-59.4 grame)

1.975-2.095 uncii
(56.0-59.4 grame)

1.975-2.095 uncii
(56.0-59.4 grame)

1.975-2.095 uncii
(56.0-59.4 grame)

DIMENSIUNE 2.575-2.700 inci
(6.541-6.858 cm)

2.575-2.700 inci
(6.541-6.858 cm)

2.750-2.875 inci
(6.985-7.303 cm)

2.575-2.700 inci
(6.541-6.858 cm)

SĂRITURA 53-58 inci
(135-147 cm)

53-58 inci
(135-147 cm)

53-58 inci
(135-147 cm)

48-53 inci
(122-135 cm)

DEFORMARE LA
APĂSARE4

0.195-0.235 inci
(0.495-0.597 cm)

0.220-0.290 inci
(0.559-0.737 cm)

0.220-0.290 inci
(0.559-0.737 cm)

0.220-0.290 inci
(0.559-0.737 cm)

DEFORMARE LA
REVENIRE4

0.265-0.360 inci
(0.673-0.914 cm)

0.315-0.425 inci
(0.800-1.080 cm)

0.315-0.425 inci
(0.800-1.080 cm)

0.315-0.425 inci
(0.800-1.080 cm)

Note:

1 Această minge poate fi presurizată sau fără presiune. Mingea nepresurizată trebuie să aibe o presiune nu mai mare de 1 psi (7
kPa) şi poate fi folosita pentru jocul la altitudine mare peste 4 000 de picioare (1 219 m) deasupra nivelului mării şi trebuie să fi
fost aclimatizată timp de 60 de zile sau mai mult la altitudinea competiţiei specificate.

2 Această minge este de asemenea recomandată pentru jocul la altitudine mare peste 4 000 de picioare (1 219 m) deasupra
nivelului mării.

3 Această minge este presurizată şi este o minge adiţională specifică numai pentru jocul la altitudine mare peste 4 000 de picioare
(1 219 m) deasupra nivelului mării.

4 Deformarea va fi media unei singure citiri de-a lungul fiecăreia din cele trei axe perpendiculare. Diferenţa dintre două citiri
individuale nu trebuie să depăşească 0.030 inci (0.076 cm).

c. În plus, mingea se va conforma cerinţelor de durabilitate după cum sunt arătate în tabelul următor :

MASA (GREUTATE) SĂRITURĂ DEFORMARE
FRONTALĂ

DEFORMARE LA
REVENIRE

SCHIMBARE
MAXIMA¹

0,4 grame
(0.014 uncii)

4,0 cm
(1.6 inci)

0,08 cm
(0.031 inci)

0,10 cm
(0.039 inci)

Notă :
¹ Cea mai mare schimbare permisă în proprietăţile specificate rezultând din testul de durabilitate descris de ediţia curentă
ITF Approved Tennis Balls & Classified Court Surfaces. Testul de durabilitate foloseşte echipament de laborator ca să
simuleze efectele a nouă ghemuri de joc.

d. Toate testele de săritură, masă, dimensiuni, deformaţie şi durabilitate trebuie făcute în conformitate cu
reglementările descrise de ediţia curentă ITF Approved Tennis Balls & Classified Court Surfaces.

CLASIFICAREA VITEZEI TERENULUI

Metoda de testare ITF utilizată la determinarea vitezei unei suprafeţe de teren este metoda de testare ITF CS 01/01
(Clasificarea ITF a vitezei terenului) după cum e descrisă în publicaţia ITF intitulată “ITF guide to test methods for
tennis court surfaces”.

Suprafeţele de teren care au un coeficient ITF de viteză a terenului între 0 şi 29 trebuie să fie clasificate ca fiind în
Categoria 1 (ritm lent). Exemple de tipuri de suprafeţe de teren care se conformează cu această clasificare vor
include în cea mai mare măsură terenuri de zgură şi alte tipuri de suprafeţe minerale.
Suprafeţele de teren care au un coeficient ITF de viteză a terenului între 30 si 34 trebuie să fie clasificate ca fiind în
Categoria 2 (ritm mediu-lent) în timp ce suprafeţele de teren care au un coeficient ITF de viteză a terenului între 35
si 39 trebuie să fie clasificate ca fiind în Categoria 3 (ritm mediu). Exemple de tipuri de suprafeţe de teren care se
conformează cu această clasificare vor include cele mai multe tipuri de suprafeţe acrilice precum şi unele suprafeţe
textile.
Suprafeţele de teren care au un coeficient ITF de viteză a suprafeţei între 40 şi 44 trebuie să fie clasificate ca fiind
în Categoria 4 (ritm mediu-rapid) în timp ce suprafeţele de teren care au un coeficient ITF de viteză a terenului de
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45 sau mai mult trebuie să fie clasificate ca fiind în Categoria 5 (ritm rapid). Exemple de tipuri de suprafeţe de
teren care se conformează cu această clasificare vor include în cea mai mare măsură iarba naturală, gazon artificial şi
unele suprafeţe textile.

Cazul 1. Ce tip de minge trebuie folosit pe ce fel de suprafaţă a terenului?
Decizie: 3 tipuri diferite de mingi sunt aprobate pentru jocul după Regulile Tenisului, după cum urmează:

a. Mingea Tip 1 (viteză mare) este destinată jocului pe suprafeţe de teren lente
b. Mingea Tip 2 (viteză medie) este destinată jocului pe suprafeţe de teren medii-lente, medii şi medii-

rapide
c. Mingea Tip 3 (viteză mică) este destinată jocului pe suprafeţe de teren rapide

Notă: În scopul de a aproba timp de doi ani (2012-2013), adiţional mingilor,descrise mai sus. Mingea de primul
nivel(verde) descris în Anexa 6 poate fi utilizat pentru toate nivelurile de competiţii cu excepţia turneelor
profesionale, incluse în raitingul mondial, Davis Cup şi Fed Cup, turnee pentru junior şi pe echipe, sancţionate de
ITF şi affiliate asociaţiilor regionale, turneelor de veterani ITF şi pe echipe şi turneele Tenisului în scaun cu rotile
ITF şi campionate pe echipe.

În această perioadă fiecare Asociaţie Naţională are dreptul de a hotărî la care turneu naţional trebuie să fie folosit
mingea de primul nivel(verde).
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RACHETA

a. Suprafaţa de lovire, definită ca suprafaţa principală a texturii racordajului mărginită de punctele de intrare a
corzilor în ramă sau punctele de contact a corzilor cu rama, oricare din ele sunt mai mici, trebuie să fie plană şi
consistă dintr-o textură de corzi încrucişate prinse de  o ramă şi împletite sau legate alternativ în locul de
încrucişare. Textura racordajului trebuie să fie în general uniformă şi în particular nu mai puţin deasă în centru
decât în oricare altă zonă. Racheta trebuie să fie proiectată şi racordată astfel încât caracteristicile de joc să fie
identice pe ambele feţe. Racheta trebuie să fie lipsită de obiecte ataşate, proeminenţe şi dispozitive altele decât cele
utilizate exclusiv şi în mod special pentru a limita sau a preveni uzura şi ruperea corzilor sau vibra]
ţiile ori, numai pentru ramă, pentru distribuirea greutăţii. Aceste obiecte, proeminenţe şi dispozitive trebuie să fie
rezonabile ca dimensiuni şi amplasare pentru astfel de scopuri.

b. Rama rachetei nu trebuie să depăsească 29.0 inci (73.7 cm) ca lungime totală, inclusiv mânerul. Rama rachetei
nu trebuie să depăşească 12.5 inci (31.7 cm) ca lăţime totală. Suprafaţa de lovire nu trebuie să depăşească 15.5 inci
(39.4 cm) ca lungime totală şi 11.5 inci (29.2 cm) ca lăţime totală.

c. Rama, inclusiv mânerul, şi  corzile trebuie să fie lipsite de orice dispozitiv care face posibilă modificarea
materială a formei rachetei sau schimbarea materială a distribuţiei greutăţii pe direcţia axei longitudinale a rachetei
care ar schimba momentul de inerţie de balans, sau schimbarea deliberată a oricărei proprietăţi fizice care poate
afecta performanţa rachetei în timpul jucării unui punct. Nicio sursă de energie care în vreun fel schimbă sau
afectează caracteristicile de joc ale unei rachete nu poate fi implantată sau ataşată rachetei.

d. Racheta nu tebuie sa aibe vreun dispozitiv care poate furniza unui jucător în timpul meciului o comunicare,
sfaturi sau instrucţiuni de orice fel, auditive sau vizibile.
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RECLAME

1. Reclamele sunt permise pe fileu atâta timp cât sunt amplasate pe partea fileului care este nu mai departe
de 3 picioare (0.914 m) de la centrul stâlpului de fileu şi sunt făcute în aşa fel încât să nu interfereze cu
vizibilitatea jucătorilor sau cu condiţiile de joc.

2. Reclamele sau alte semne sau materiale amplasate în spatele sau pe lateralele terenului sunt permise atâta
timp cât nu interferează cu vizibilitatea jucătorilor sau cu condiţiile de joc.

3. Reclamele sau alte semne sau materiale amplasate pe suprafaţa terenului în afara liniilor ce-l delimiteaza
sunt permise atâta timp cât nu interferează cu vizibilitatea jucătorilor sau cu condiţiile de joc.

4. În ciuda paragrafelor (1), (2) [i (3) de mai sus, orice reclame, semne sau materiale amplasate pe fileu sau
amplasate în spatele sau pe lateralele terenului sau pe suprafaţa terenului în afara liniilor ce-l delimiteaza
nu pot conţine culorile alb sau galben sau alte culori deschise care pot interfa cu vizibilitatea jucătorilor
sau cu condiţiile de joc.

5. Reclamele sau alte semne sau materiale nu sunt permise pe suprafaţa terenului în interiorul liniilor
terenului.
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PROCEDURI ŞI METODE ALTERNATIVE DE EVIDENŢĂ A

SCORULUI SCORUL ÎNTR-UN GAME (Regula 5):

Metoda de evidenţă a scorului “No-Ad”

Această metodă alternativă de evidenţă a scorului poate fi folosită.

Într-un game “No-ad” scorul este ţinut după cum urmează, cu scorul servantului anunţat primul:

Niciun punct — “zero”
Primul punct — “15”
Al doilea punct — “30”
Al treilea punct — “40”
Al patrulea punct — “Game”

Dacă fiecare jucător / echipă a câştigat trei puncte, scorul va fi “Egalitate” şi se va juca un punct decisiv.
Primitorul(ii) va decide în care jumătate de teren să primească, în stânga sau în dreapta. La dublu jucătorii echipei
primitoare nu pot schimba poziţiile pentru a primi în acest punct decisiv. Jucătorul / echipa care câştigă punctul
decisiv câştigă game-ul.

La dublu mixt jucătorul de acelaşi sex cu servantul va primi în punctul decisiv. Jucătorii echipei primitoare nu pot
schimba poziţiile pentru a primi în acest punct decisiv.

SCORUL ÎNTR-UN SET (Regulile 6 şi 7):

1. SETURI “SCURTE”
Primul jucător / echipă care câştigă patru game-uri câştigă acel set, cu condiţia să fie o diferenţă de două
game-uri faţă de oponent(ţi). Dacă scorul devine 4-4 se va juca un tie-break.

2. MATCH TIE-BREAK-UL (7 PUNCTE)
Când scorul la seturi într-un meci este 1-1, sau 2-2 într-un meci jucat după sistemul “cel mai bun din 5 seturi”,
un tie-break va fi jucat pentru a decide învingătorul. Acest tie-break înlocuieşte setul decisiv.
Primul jucător / echipă care câştigă şapte puncte câştigă acest tie-break decisiv şi meciul, cu condiţia să fie o
diferenţă de două puncte faţă de oponent(ţi).

3. MATCH TIE-BREAK-UL (10 PUNCTE)
Când scorul la seturi într-un meci este 1-1, sau 2-2 într-un meci jucat după sistemul “cel mai bun din 5 seturi”,
un tie-break va fi jucat pentru a decide învingătorul. Acest tie-break înlocuieşte setul decisiv.
Primul jucător / echipă care câştigă zece puncte câştigă acest tie-break decisiv şi meciul, cu condiţia să fie o
diferenţă de două puncte faţă de oponent(ţi).

Notă: Când se foloseşte “match tie-break” în locul setului decisiv:
- ordinea iniţială a serviciului continuă. (Regulile 5 şi 14)
- la dublu, ordinea serviciului şi a primirii într-o echipă poate fi modificată, ca la începutul fiecărui set

(Regulile14 şi 15)
- înaintea începerii unui “match tie-break” va fi o pauză de set de 120 de secunde.
- mingile nu trebuie schimbate înainte de începerea unui “match tie-break” chiar dacă secvenţa game-

urilor o cere.

SCHIMBAREA PĂRŢII DE TEREN (Regula 10):

Această alternativă la secvenţa schimbării părţii de teren într-un tie-break poate fi folosită.

În timpul unui tie-break jucătorii vor schimba partea de teren după fiecare punct şi mai apoi după fiecare patru
puncte.

REJUCAREA LA SERVICIU (Regula 22):

Această alternativă este jocul fără rejucarea la serviciu din Regula 22 a.

Aceasta înseamnă că dacă mingea la un serviciu atinge fileul, chinga sau banda, este în joc.

(Această alternativă este cunoscută uzual ca “regula fără net”
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ROLUL ARBITRILOR PE TEREN

Arbitrul principal este autoritatea finală pentru toate problemele legate de regulile tenisului şi decizia sa este finală.

La meciuri la care este desemnat un arbitru de scaun, arbitrul de scaun este autoritatea finală pentru toate
problemele de fapt în timpul meciului.

Jucătorii au dreptul să cheme în teren arbitrul principal dacă nu sunt de acord cu o interpretare a unei reguli a
tenisului de către arbitrul de scaun.

La meciuri la care sunt desemnaţi arbitri de linie şi de fileu, ei iau toate deciziile (inclusiv greşelile de picior)
relativ cu acea linie sau fileu. Arbitrul de scaun are dreptul de a corecta decizia unui arbitru de linie sau de fileu
dacă arbitrul de scaun este sigur că o greşeală clară a fost făcută. Arbitrul de scaun este răspunzător de toate
deciziile la linii (inclusiv greşelile de picior) sau la fileu atunci când nu sunt desemnaţi arbitri de linie sau de fileu.

Un arbitru de linie care nu poate lua o decizie trebie să-i semnalizeze aceasta imediat arbitrului de scaun care va
lua el decizia. Dacă arbitrul de linie nu poate lua o decizie sau nu există arbitri de linie şi arbitrul de scaun nu poate
lua o decizie într-o problemă de fapt, punctul va fi rejucat.

La competiţiile pe echipe la care arbitrul principal stă în teren, arbitrul principal aste de asemenea autoritatea finală
în chestiuni de fapt.

Jocul poate fi oprit sau suspendat oricând arbitrul de scaun hotărăşte că este necesar sau potrivit.
Arbitrul principal poate de asemenea opri sau suspenda jocul în caz de întuneric, din cauza vremii sau altor condiţii
din teren adversare jocului. Când jocul este suspendat datorită întunericului, aceasta trebuie făcută la sfârşitul unui
set sau după ce un număr par de game-uri au fost jucate în setul respectiv. După o suspendare a jocului scorul şi
poziţiile jucătorilor pe teren trebuie păstrate când se reia jocul.

Arbitrul de scaun sau arbitrul principal trebuie să ia deciziile privitoare la jocul continuu şi la îndrumări în raport
cu Codul de Conduită aprobat şi în vigoare.

Cazul 1: Arbitrul de scaun şi acorda servantului primul serviciu după o corectare iar primitorul reclamă că ar trebui
să fie un al doilea serviciu întrucât servantul făcuse deja o greşeală la serviciu. Trebuie chemat arbitrul principal pe
teren să ia o decizie?
Decizie: Da. Arbitrul de scaun ia prima decizie în privinţa chestiunilor de regulament (chestiuni referitoare la
aplicarea unor chestiuni de fapt). În orice caz, dacă un jucător face apel referitor la decizia arbitrului de scaun
atunci arbitrul principal  trebuie chemat să ia decizia finală.

Cazul 2: O minge este anunţată “out” iar jucătorul pretinde că mingea a fost bună. Poate fi chemat arbitrul
principal pe teren să ia o decizie?
Decizie: Nu. Arbitrul de scaun ia deciziile finale legate de chestiuni de fapt (probleme legate de ceea ce s-a
întâmplat exact în timpul unui eveniment specific).

Cazul 3: Are voie un arbitru de scaun să corecteze un arbitru de linie la sfârşitul unui punct dacă, în opinia
arbitrului de scaun, o greşeală clară a fost făcută mai devreme în timpul punctului?
Decizie: Nu. Un arbitru de scaun poate corecta un arbitru de linie numai imediat ce o greşeală clară a fost făcută.

Cazul 4: Un arbitru de linie anunţă o minge “out” iar jucătorul pretinde că mingea a fost bună. Are voie arbitrul de
scaun să corecteze arbitrul de linie?
Decizie: Nu. Arbitrul de scaun niciodată nu trebuie să facă o corectare ca urmare a protestului sau recursului unui
jucător.

Cazul 5: Un arbitru de linie anunţă o minge “out”. Arbitrul de scaun nu a putut vedea clar, însă crede că mingea a
fost bună. Poate arbitrul de scaun să corecteze arbitrul de linie?
Decizie: Nu. Arbitrul de scaun poate corecta arbitrul de linie doar când este sigur că acesta a făcut o greşeală clară.

Cazul 6: Poate un arbitru de linie să-ţi schimbe decizia după ce arbitrul de scaun a anunţat scorul?
Decizie: Da. Dacă un arbitru de linie îşi dă seama că a comis o eroare, el poate face o corectare, cu condiţia să o
facă imediat şi cu condiţia să nu fie ca urmare a protestului sau recursului unui jucător.

Cazul 7: Dacă un arbitru de scaun sau de linie anunţă “out” şi apoi corectează anunţul (minge bună), care este
decizia corectă?
Decizie: Arbitrul de scaun trebuie să decidă dacă anunţul original “out” a incomodat vreun jucător. Dacă a fost
incomodare, punctul va fi rejucat. Dacă nu a fost incomodare, jucătorul care a lovit mingea câştigă punctul.
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Cazul 8: O minge este împinsă înapoi de vânt deasupra fileului şi jucătorul, în mod corect ajunge mingea şi
încearcă să o joace de deasupra fileului. Adversarul(ii) îl incomodează. Care este decizia corectă?
Decizie: Arbitrul de scaun trebuie să decidă dacă incomodarea a fost intenţionată sau neintenţionată şi ori acordă
punctul jucătorului incomodat ori decide rejucarea punctului.

PROCEDURI PENTRU INSPECTAREA URMEI DE MINGE

1. Inspectarea urmei de minge se poate face numai pe terenuri de zgură.
2. O inspectare a urmei de minge cerută de un jucător (echipă) este permisă numai dacă arbitrul de scaun nu

poate hotărî cu certitudine din scaunul său ori la o lovitură decisivă ori când un jucător (echipă) se
opreşte din joc în timpul disputării punctului (returnările sunt permise dar după aceea jucătorul trebuie să
se oprească imediat).

3. Când arbitrul de scaun a hotărât să facă o inspectare a urmei de minge, el/ea trebuie să coboare din scaun şi
să facă inspectarea personal. Dacă el/ea nu ştie unde este urma, el/ea poate cere ajutorul arbitrului de
linie pentru localizarea urmei dar după aceea trebuie ca arbitrul de scaun s-o inspecteze.

4. Anunţul original sau corectarea ramân întotdeauna valabile dacă dacă arbitrul de linie şi arbitrul de scaun
nu pot localiza urma sau dacă urma nu poate fi citită.

5. Odată ce arbitrul de scaun a identificat şi decis asupra unei urme de minge decizia acestuia este finală şi
neapelabilă.

6. În jocul pe terenuri de zgură arbitrul de scaun nu trebuie să fie prea rapid în anunţarea scorului decât
dacă este absolut sigur de anunţ. Dacă are dubii trebuie să aştepte înainte de a anunţa scorul pentru a
determina dacă este necesară o inspectare a urmei de minge.

7. La dublu jucatorul apelant trebuie sa-şi facă cererea în aşa fel încât ori jocul se opreşte ori arbitrul de
scaun opreşte jocul. Dacă o cerere este făcută către arbitrul de scaun, acesta trebuie întâi să determine
dacă a fost urmată procedura de apelare. Dacă nu a fost corectă sau a fost facută târziu, atunci arbitrul de
scaun poate decide că echipa oponentă a fost incomodată intenţionat.

8. Dacă un jucător şterge urma de minge înainte ca arbitrul de scaun să ia o decizie definitivă, el/ea este de
acord că anunţul a fost eronat.

9. Un jucător nu are voie să treacă de cealaltă parte a fileului să verifice o urmă de minge fără a încălca
prevederea privind Comportarea Nesportivă din Codul de Conduită.

PROCEDURI DE REVIZUIRE ELECTRONICĂ

La turneele unde este folosit un Sistem de Revizuire Electronică, următoarele proceduri trebuie folosite la
meciurile de pe terenurile unde este folosit.

1. O cerere de Revizuire Electronică a unui anunţ de la linie sau a unei corectări cerută de un jucător
(echipă) trebuie permisă numai la o lovitură decisivă ori când un jucător (echipă) se opreşte din joc în
timpul disputării punctului (returnările sunt permise dar după aceea jucătorul trebuie să se oprească
imediat).

2. Arbitrul de scaun trebuie să decidă dacă să folosească Revizuirea electronică atunci când are dubii în
privinţa acurateţii anunţului de la linie sau a corectării. În orice caz, arbitrul de scaun poate refuza
Revizuirea Electronică dacă el/ea crede că jucătorul face o cerere care nu e rezonabilă sau care nu a fost
făcută la timp.

3. La dublu jucatorul apelant trebuie sa-şi facă cererea în aşa fel încât ori jocul se opreşte ori arbitrul de
scaun opreşte jocul. Dacă o cerere este făcută către arbitrul de scaun, acesta trebuie întâi să determine
dacă a fost urmată procedura de apelare. Dacă nu a fost corectă sau a fost facută târziu, atunci arbitrul de
scaun poate decide că echipa oponentă a fost incomodată intenţionat, caz în care echipa apelantă pierde
punctul.

4. Anunţul original sau corectarea ramân întotdeauna valabile dacă Revizuirea Electronică nu poate, din
orice motiv, să dea o decizie asupra acelui anunţ sau corectare.

5. Decizia finală a arbitrului de scaun va fi rezultatul Revizuirii Electronice şi nu este apelabilă. Dacă o
alegere manuală este cerută ca sistemul să revadă un anume impact al mingii, un arbitru aprobat de
arbitrul principal trebuie să decidă care impact a mingii este revăzut.

6. Fiecare jucător (echipă) are dreptul la trei (3) cereri nereuşite pe set, plus una (1) aditională în tie-break.
La meciurile cu set cu avantaj jucătorii vor incepe din nou cu trei (3) cereri nereuşite la 6 ghemuri egal şi
la fiecare 12 ghemuri în continuare. La meciurile cu match tie-break, match tie-break-ul va conta ca un
nou set şi fiecare jucător (echipă) va începe din nou cu trei (3) cereri. Jucătorii (echipele) vor avea un
număr nelimitat de cereri reuşite.
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ANEXA VI

COMPETIŢII OFICIALE PENTRU VÂRSTA DE 10 ANI ŞI MAI MICI

Terenuri:

În plus faţă de terenul de dimensiuni întregi descris în Regula 1, următoarele dimensiuni ale terenului pot fi folosite
pentru competiţii oficiale cu jucători cu vârsta de 10 ani şi mai mici:

- Un teren, denumit ‘roşu’ pentru competiţii oficiale cu jucători cu vârsta de 10 ani şi mai mici trebuie să
fie un dreptunghi cu lungimea între 36 picioare (10.97 m) şi 42 picioare (12.80 m), şi lăţimea între 16
picioare (4.88 m) şi 20 picioare (6.10 m). Fileul trebuie să aibe înălţimea la centru între 31.5 inci (0.80
m) şi 33.0 inci (0.838 m).

- Un teren, denumit ‘portocaliu’, trebuie să fie un dreptunghi cu lungimea între 59 picioare (17.98 m) şi 60
picioare (18.29 m), şi lăţimea între 21 picioare (6.40 m) şi 27 picioare (8.23 m). Fileul trebuie să aibe
înălţimea la centru între 31.5 inci (0.80 m) şi 36.0 inci (0.914 m).

Mingi:

Din ianuarie 2012 doar următoarele tipuri de mingi pot fi folosite pentru competiţii oficiale cu jucători cu vârsta de
10 ani şi mai mici:

- Mingea stadiul 3 (roşie) sau stadiul 2 (portocalie) care este recomandată pentru jocul pe teren ‘roşu’, de
către jucători pâna la 8 ani folosind o rachetă cu lungimea de până la 23 inci (58.4 cm).

- Mingea stadiul 2 (portocalie) sau stadiul 1 (verde) care este recomandată pentru jocul pe teren
‘portocaliu’ de către jucători între 8 şi 10 ani folosind o rachetă cu lungimea între 23 inci (58.4 cm) şi 25
inci (63.5 cm).

- Mingea stadiul 1 (verde) care este recomandată pentru jocul pe teren de dimensiuni întregi de către
jucători avansaţi între 9 şi 10 ani folosind o rachetă cu lungimea între 25 inci (63.5 cm) şi 26 inci (66.0
cm)

Notă: Din ianuarie 2012 alte tipuri de mingi descrise în Anexa I nu pot fi folosite pentru competiţii oficiale cu
jucători cu vârsta de 10 ani şi mai mici.

Specificaţii pentru mingile stadiul 1, 2 şi 3:

STADIUL 3 (ROŞU)
SPUMA

STADIUL 3 (ROŞU)
STANDARD

STADIUL 2 (PORTOCALIU)
STANDARD

STADIUL 3 (VERDE)
STANDARD

MASA (GREUTATEA) 25.0-43.0 grame
(0.882-1.517 uncii)

36.0-49.0 grame
(1.270-1.728 uncii)

36.0-46.9 grame
(1.270-1.654 uncii)

47.0-51.5 grame
(1.658-1.817 uncii)

DIMENSIUNI 8.00-9.00 cm
(3.15-3.54 inci)

7.00-8.00 cm
(2.76-3.15 inci)

6.00-6.86 cm
(2.36-2.70 inci)

6.30-6.86 cm
(2.48-2.70 inci)

SĂRITURĂ 85-105 cm
(33-41 inci)

90-105 cm
(35-41 inci)

105-120 cm
(41-47 inci)

120-135 cm
(47-53 inci)

DEFORMARE
FRONTALĂ

------------ ------------ 1.40-1.65 cm
(0.551-0.650 inci)

0.80-1.05 cm
(0.315-0.413 inci)

Toate testele de săritură, masă, dimensiuni, deformaţie şi durabilitate trebuie făcute în conformitate cu
reglementările descrise de ediţia curentă ITF Approved Tennis Balls & Classified Court Surfaces.

Metode de evidenţă a scorului:

Pentru competiţii cu jucători cu vârsta de 10 ani şi mai mici care folosesc mingi stadiul 3 (roşii), stadiul 2
(portocalii) sau stadiul 1 (verzi) pot fi folosite metodele de evidenţă a scorului specificate în Regulile Tenisului
(incluzând Anexa IV) în plus faţă de metodele de evidenţă a scorului de scurtă durată care sunt meciurile
desfaşurate după sistemul un match tie-break, cel mai bun din 3 match tie-break-uri sau un set.
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ANEXA VII

PLANUL TERENULUI

Linie de fund

4'6"(1.37m) 4'6"(1.37m)

Nota: Toate măsurătorile se efectuează pe partea exterioară a liniilor.
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ANEXA VIII

SUGESTII ASUPRA MODULUI DE MARCARE A UNUI TEREN

Nota: Toate măsurătorile se efectuează pe partea exterioară a liniilor.

Procedeul următor este pentru terenul uzual, comun de dublu şi simplu. (Vezi nota de la sfârşit pentru un teren cu
folosinţă unică).
Mai întâi alegeţi poziţia fileului; o linie dreaptă lungă de 42 de picioare (12.80 m). Marcaţi centrul (X pe diagrama
de deasupra) şi, măsurând de aici în fiecare direcţie, marcaţi:

la 13'6" (4.11 m) punctele a,b, unde fileul intersectează liniile laterale interioare,
la 16'6" (5.03 m) poziţiile stâlpilor (sau be]e) de simplu (n,n),
la 18'0" (5.49 m) punctele A,B, unde fileul intersectează liniile laterale exterioare,
la 21'0" (6.40 m) poziţiile stâlpilor fileului (N,N), ca fiind capetele liniei iniţiale de 42'0" (12,80 m).

Introduceţi ţăruşii în A şi B şi agăţaţi de ei capetele corespunzătoare ale două rulete de măsurare. Pe una, care va
măsura diagonala unei jumătăţi de teren, se ia o lungime de 53'1" (16.18 m) iar pe cealaltă (pentru a măsura linia
laterală) o lungime de 39'0" (11.89 m). Trageţi bine de ambele astfel încât la aceste distanţe ele să se întâlnească
într-un punct C, care este unul din colţurile terenului. Inversaţi măsurătorile pentru a găsi celălalt colţ D. Ca o
verificare asupra acestei operaţii este recomandabil ca la acest stadiu să verificaţi lungimea liniei CD care, fiind
linia de fund, trebuie să rezulte ca fiind de 36'0" (10.97 m); în acelaşi timp poate fi marcat centrul ei J, ca şi
capetele liniilor laterale interioare (c,d), la 4'6"(1.37 m) de C şi D.

Linia mediană şi linia de serviciu sunt acum marcate cu ajutorul punctelor F, H, G, care sunt măsurate la 21'0"
(6.40m) de la fileu respectiv în lungul liniilor bc, XJ şi ad.
Procedura identică de pe cealaltă parte a fileului completează terenul.

Dacă este nevoie numai de un teren de simplu, nu sunt necesare liniile din exteriorul punctelor a, b, c, d, dar
terenul poate fi măsurat ca mai sus. Ca alternativă, colţurile liniei de fund (c, d) pot fi găsite, dacă se preferă, prin
agăţarea celor două rulete în a şi b în loc de A şi B, iar apoi prin utilizarea lungimilor de 47'5" (14.46 m) şi 39'0"
(11.89 m). Stâlpii fileului vor fi în n, n, şi se va utiliza un fileu de simplu de 33'0" (10 m).
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Când pentru simplu se utilizează un teren comun de dublu şi de simplu, cu un fileu de dublu, fileul trebuie să fie
susţinut în punctel n, n, la o înălţime de 3 picioare 6 inci (1.07 m) cu ajutorul a doi stâlpi, denumiţi „beţe de

simplu“, care nu trebuie să aibă mai mult de 3 inci (7.5 cm) latură pătrat sau 3 inci (7.5 cm) diametru. Centrele
beţelor de simplu trebuie să fie la 3 picioare (.914 m) în afara terenului de simplu de fiecare parte. Pentru a ajuta la
plasarea acestor beţe de simplu este de dorit ca punctele n, n să fie fiecare însemnate cu un semn alb atunci când
terenul este marcat.

Notă:

Ca îndrumare pentru competiţiile internaţionale, distanţa minimă recomandată între liniila de fund şi spatele
terenului ar trebui să fie de 21 picioare (6.40 m) şi între liniile laterale şi marginea laterală a terenului distanţa
minimă recomandată ar trebui să fie de 12 picioare (3.66 m).

Ca îndrumare pentru jocul recreativ şi de club, distanţa minimă recomandată între liniila de fund şi spatele
terenului ar trebui să fie de 18 picioare (5.48 m) şi între liniile laterale şi marginea laterală a terenului distanţa
minimă recomandată ar trebui să fie de 10 picioare (3.05 m).

Ca îndrumare, înălţimea minimă a tavanului ar trebui să fie de 30 picioare (9.14 m).
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ANEXA IX

1. INTRODUCERE

PROCEDURI DE REVIZUIRE ŞI EXAMINARE A
REGULILOR TENISULUI

1.1. Aceste proceduri au fost aprobate de Comitetul Director al Federaţiei Internaţionale de Tenis ("Comitetul
Director") la 17 Mai 1998.

1.2. Comitetul Director poate adăuga, amenda sau modifica aceste proceduri din timp în timp.

2. OBIECTIVE
2.1. Federaţia Internaţională de Tenis este custodele Regulilor Tenisului şi îşi ia obligaţia pentru:
a. Conservarea caracterului tradiţional şi integritatea jocului de tenis.
b. Conservarea în mod activ a abilităţii cerute tradiţional pentru acest joc.
c. Incurajarea îmbunătăţirilor care menţin combativitatea jocului.
d. Asigurarea competiţiei corecte.

2.2. Pentru a asigura revizuirea şi examinarea corectă, consecventă şi promptă referitoare la Regulile Tenisului,
trebuie să se aplice procedurile expuse mai jos.

3. SCOP
3.1. Aceste proceduri trebuie să se aplice reglementărilor prevăzute în:
a. Regula 1 - Terenul.
b. Regula 3 - Mingea.
c. Regula 4 - Racheta.
d. Anexa I şi II la Regulile Tenisului.
e. Orice altă regulă a tenisului asupra căruia Fedetaţia Internaţională de Tenis poate decide.

4. STRUCTURA
4.1. Potrivit acestor proceduri reglementările trebuie emise de o Comisie de Reglementare.

4.2. Aceste reglementări trebuie să fie în final apărate, faţă de un drept de recurs, de un Tribunal de apel în
conformitate cu aceste proceduri.

5. APLICARE
5.1. Regulamentele trebuie să fie făcute:
a. Urmare a unei moţiuni a Comitetului Director, sau
b. După primirea unei cereri în conformitate cu procedurile expuse mai jos.

6. DESEMNAREA ŞI ALCĂTUIREA COMISIEI DE REGLEMENTARE
6.1. Comisia de Reglementare trebuie să fie desemnată de Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Tenis
(“Preşedinte”) sau împuternicitul său şi trebuie să cuprindă acel număr de membri pe care Preşedintele sau
împuternicitul său trebuie să îl stabilească.

6.2. Dacă se desemnează mai mult de o persoană pentru Comisia de Reglementare, Comisia de Reglementare
trebuie să desemneze o persoană din cadrul său care să acţioneze ca preşedinte al comisiei.

6.3. Preşedintele comisiei trebuie să aibă dreptul să organizeze modul de lucru al Comisiei de Reglementare înainte
de şi pentru orice revizuire şi/sau examinare.

7. REGLEMENTĂRI PROPUSE DE COMISIA DE REGLEMENTARE
7.1. Detaliile oricărei reglementări propuse, emise ca urmare a unei moţiuni a Comitetului Director pot fi date
oricărei persoane de bună credinţă sau oricărui jucător, producător de echipament sau Asociaţie Naţională sau
membri ai acestora ce sunt interesaţi în reglementarea propusă.

7.2. Oricărei persoane astfel nştiinţate trebuie să i se acorde o perioadă de timp rezonabilă în care să înainteze
Preşedintelui sau împuternicitului său comentariile, obiecţiile  sau solicitările de informaţii în legătură cu
reglementarea propusă.

8. CERERE DE REGLEMENTARE
8.1. O cerere de reglementare poate fi făcută de orice parte de bună credinţă interesată în reglementare cuprinzând
orice jucător, producător de echipament sau Asociaăţie Naţională sau membru al acesteia.

8.2. Orice cerere de reglementare trebuie să fie trimisă în scris Preşedintelui.

8.3. Pentru a fi valabilă, o cerere de reglementare trebuie să cuprindă următoarele informaţii
minime:
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a. Numele complet şi adresa petiţionarului.
b. Data cererii.
c. O expunere care să precizeze clar interesul petiţionarului în problema pentru care este solicitată reglementarea.
d. Toate probele documentare relevante pe care petiţionarul intenţionează să se bazeze la orice audiere.
e. Dacă în opinia petiţionarului, este necesar un expert, el trebuie să includă o solicitare pentru audierea unui astfel
de expert. Această solicitare trebuie să precizeze numele fiecărui expert propus şi expertiza sa relevantă.
f. Când se face o cerere de reglementare pentru o rachetă sau altă piesă de echipament trebuie să fie trimisă o dată
cu cererea de reglementare un prototip sau o copie exactă a echipamentului în cauză.
g. Dacă, în opinia petiţionarului, există circumstanţe extraordinare sau neobişnuite,
care cer ca o reglementare să fie făcută într-un anumit timp sau înaintea unei anumite date, el trebuie să includă o
expunere în care să descrie circumstanţele extraordinare sau neobişnuite.

8.4. Dacă o cerere de reglementare nu conţine informaţiile şi/sau echipamentul la care se referă clauza 8.3(a) - (g)
de mai sus, Preşedintele sau împuternicitul său trebuie să anunţe petiţionarul, dând petiţionarului un anumit timp
rezonabil în care să remedieze deficienţa. Dacă petiţionarul nu reuşeşte să remedieze deficienţa într-un anumit
timp, cererea trebuie respinsă.

9. ÎNTRUNIREA COMISIEI DE REGLEMENTARE
9.1. La primirea unei cereri valabile sau pe baza moţiunii Comitetului Director Preşedintele sau împuternicitul său
poate întruni o Comisie de Reglementare pentru a se ocupa de cerere sau moţiune.

9.2. Comisia de Reglementare nu are nevoie să facă o audiere care să se ocupe cu cererea sau moţiunea atunci când
cererea sau moţiunea, în opinia Preşedintelui comisiei poate fi rezolvată în mod corect fără examinare.

10. MOD DE LUCRU AL COMISIEI DE REGLEMENTARE
10.1. Preşedintele Comisiei de reglementare trebuie să stabilească forma corespunzătoare, procedurile şi termenul
oricărei revizuiri şi/sau audieri.

10.2. Preşedintele comisiei trebuie să dea anunţuri scrise legate de acele chestiuni prezentate în paragraful 10.1 de
mai sus oricărui petiţionar sau oricărei persoane sau asociaţie care şi-a exprimat un interes în reglementarea
propusă.

10.3. Preşedintele comisiei trebuie să stabilească toate chestiunile legate de probe şi nu trebuie să fie limitat de
procedurile de decizie juridice şi de acceptare a probelor cu condiţia că revizuirea şi/sau examinarea este condusă
în mod corect cu posibilitate rezonabilă pentru părţile relevante în a-ţi prezenta cazul.

10.4. In conformitate cu aceste proceduri orice revizuire şi/sau examinare:
a. trebuie să aibă loc confidenţial
b. poate fi suspendată şi/sau amânată de Comisia de Reglementare.

10.5. Preşedintele comisiei are libertatea de a coopta din timp în timp membri suplimentari în Comisia de
Reglementare cu calificare sau experienţp deosebită să se ocupe cu chestiuni specifice, care solicită o astfel de
calificare sau o experienţă specifică.

10.6. Comisia de reglementare trebuie să ia decizia prin  majoritate simplă. Niciun membru al comisiei de
reglementare nu se poate abţine.

10.7. Preşedintele  comisiei trebuie să aibă deplina libertate să facă petiţionarului (şi/sau altor persoane sau
organizaţii ce comentează, obiectează sau cer informaţii pentru orice revizuire şi/sau examinare) acea comandă, pe
care o consideră potrivită, legată de costurile cererii şi/sau cheltuielilor  rezonabile  făcute de Comisia de
Reglementare pentru efectuarea testelor sau obţinerea rezultatelor referitoare la echipamentul supus reglementării.

11. COMUNICARE
11.1. O dată ce Comisia de Reglementare a ajuns la o decizie ea trebuie să dea o comunicare scrisă petiţionarului,
sau oricărei persoane sau asociaţie care şi-a exprimat un interes în reglementarea propusă, atât cât se poate, în mod
rezonabil, de repede.

11.2. Această comunicare scrisă trebuie să includă o expunere sumară a raţionamentului pe care se bazează decizia
Comisiei de Reglementare.

11.3. După comunicarea către petiţionar sau după alt fel de asemenea informaţii precizate de Comisia  de
Reglementare, hotărârea Comisiei de Reglemetnare trebuie să devină obligatorie în conformitate cu Regulile
Tenisului.

12. APLICAREA REGULILOR TENISULUI CURENTE
12.1. Supuse posibilităţii Comisiei de Reglementare de a emite reglementări interimare, Regulile Tenisului curente
trebuie să se aplice în continuare până când orice revizuire şi/sau examninare a Comisiei de Reglementare este
finalizată şi este emisă o hotărâre a Comisiei de Reglementare.
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12.2. Înainte de şi în timpul oricărei revizuiri şi/sau examinări Preşedintele Comisiei de Reglementare poate emite
acele instrucţiuni pe care le consideră rezonabil necesare pentru implementarea Regulilor Tenisului şi a acelor
proceduri care includ emiterea reglementărilor interimare.

12.3. Astfel de reglementări interimare pot cuprinde dispoziţii restrictive privind utilizarea oricărui echipament
conform Regulilor Tenisului în aşteptarea unei hotărâri a Comisiei de Reglementare  care să decidă dacă
echipamentul îndeplineşte sau nu specificaţiile din Regulile Tenisului.

13. DESEMNAREA ŞI ALCĂTUIREA TRIBUNALULUI DE APEL
13.1. Tribunalul de Apel trebuie să fie desemnat de Preşedinte sau împuternicitul său dintre membrii Comitetului
Director/Comisia Tehnică.

13.2. Niciun membru al Comisiei de Reglementare care a făcut reglementarea iniţială nu trebuie să fie membru al
Tribunalului de Apel.

13.3. Tribunalul de Apel trebuie să cuprindă acel număr pe care Preşedintele sau împuternicitul său trebuie să îl
stabilescă, dar nu trebuie să fie mai mic de trei.

13.4. Tribunalul de Apel trebuie să desemneze o persoană din rândul său care să acţioneze ca Preşedinte de
Tribunal.

13.5. Preşedintele Tribunalului trebuie să aibă dreptul să organizeze modul de lucru înainte de şi pentru orice
examinare de apel.

14. CERERE DE APEL
14.1. Un petiţionar (sau o persoană sau asociaţie care şi-a exprimat interesul şi a înaintat orice comentariu, obiecţie
sau solicitare la o reglementare propusă) poate face recurs la orice hotărâre a Comisiei de Reglementare.

14.2. Pentru a fi valabilă o cerere pentru un recurs trebuie:
a. să fie facută în scris preăedintelui Comisiei de Reglementare care face reglementarea supusă recursului nu mai
târziu de (45) de zile după comunicarea hotărârii;
b. să fie prezentate detaliile împotrivirii la hotărârea supusă recursului;
c. să conţină toate motivele recursului.

14.3. După primirea unei cereri  valabile pentru recurs preşedintele Comisiei de Reglementare care a făcut
reglementarea iniţială poate solicita o taxă de apel rezonabilă care să fie plătită de apelant, ca o condiţie pentru
apel. Această taxă de recurs trebuie returnată apelantului dacă câştigă recursul.

15. ÎNTRUNIREA TRIBUNALULUI DE APEL
15.1. Preşedintele sau împuternicitul său trebuie să întrunească Tribunalul de Apel în urma plăţii de către apelant a
unei taxe de recurs.

16. MOD DE LUCRU AL TRIBUNALULUI DE APEL
16.1. Tribunalul de Apel şi preşedintele trebuie să desfăşoare procedurile şi  examinările în conformitate cu
materialele prezentate în secţiunile 10,11 şi 12 de mai sus.

16.2. După comunicarea către apelant sau după alt fel de asemenea informaţii precizate de Tribunalul de Apel
hotărârea Tribunalului de Apel trebuie să devină imediat obligatorie şi neapelabilă în conformitate cu Regulile
Tenisului.

17. CONDIŢII GENERALE
17.1. Dacă o Comisie de Reglementare este alcătuită dintr-un singur membru, acel membru este responsabil de
organizarea examinării în calitate de Preşedinte de Comisie şi trebuie să stabilescă procedurile de urmat ănainte de
şi în timpul oricărei revizuiri şi/sau examinări.

17.2. Toate revizuirile şi/sau examinările trebuie să se desfăşoare în limba engleză. La orice examinare unde
petiţionarul şi/sau alţi indivizi sau organizaţii ce comentează, obiectează sau cer informaţii nu vorbesc limba
engleză, trebuie să fie de faţă un translator. Acolo unde este posibil, translatorul trebuie să fie independent.

17.3. Comisia de Reglementare sau Tribunalul de Apel poate publica extrase din propriile reglementări.

17.4. Toate comunicările care se fac conform acestor proceduri trebuie să fie scrise.

17.5. Orice comunicare făcută ca urmare a acestor proceduri trebuie considerată anunţată după data la care a fost
comunicată, expediată sau transmisă petiţionarului sau altei părţi relevante.
17.6. Comisia de Reglementare trebuie să aibă latitudinea să refuze un petiţionar dacă în opinia sa rezonabilă
cererea este în mare măsură similară cu o cerere sau moţiune asupra căreia Comisia de reglementare a dat o decizie
şi/sau reglementare în perioada de 36 de luni înainte de data
cererii.
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