
Aprobat 
                                                                                                                                                                                        În conformitate cu decizia 

                                                                                                                                                                                                 Biroului Federal din 14.11.2013 
                                                                                                                                                                          Preşedintele FTM 

                                                                                                                                                                                                  Tauber Marina _____________ 

 

Regulamentul  
referitor la criteriile selecţiei sportivilor în Echipa Selecţionatei Naţionale a RM la tenis. 

 

Dispozitii Generale: 

1. Criteriile de bază pentru selecția sportivilor în Echipa Selecționată Națională a Republicii Moldova la tenis 

sunt criteriile indicate  mai jos, în același timp decizia finală  cu privire la fiecare dintre  Echipele Selecționate  

Naționale a RM la tenis se primește și se aprobă  de Biroul Federal, cu consultarea  Consiliului de Antrenori  

al FTM și/sau de căpitanii  numiți. 

 

2.  Biroul Federal are dreptul de a numi orice număr  de etape necesare pentru selecția sportivilor în  echipele 

selecționate naționale a RM la tenis pentru luarea  deciziilor  optime și obiective. 

 

3.  Jucătorii care  pretind la calitatea de membru a echipei  selecționate naționale a RM la tenis și/sau 

reprezentanții acestora trebuie să se conducă  în calitate de informație  despre componența echipelor  

selecționate naționale doar de  decizia finală a Biroului Federal, care se publică pe saitul oficial al Federației  

și nu a  criteriilor și / sau  a deciziilor intermediare  a ședințelor și întrunirilor  pe această temă. 

 

4. Jucătorul nelicențiat sau care deține licența de categorie „Amator” nu poate fi membrul Echipei Selecționate 

Naționale”.   

(Pct. 4 în redacție nouă aprobată prin intermediul Hotărîrii nr. 51/5 a Biroului Federal din 21.05.2014) 

 

5. Componența numerică a fiecărei echipe se aprobă de Biroul Federal  cu consultarea  Consiliul de Antrenori al 

FTM, în cazul în care nu sunt strict definite de prevederile Federației Internaționale de Tenis ITF, Federației 

Europene de Tenis Tennis Europe și alte organizații Internaționale de profil. 

 

6. În cazul în care se ia o decizie cu privire la participarea reprezentanților echipei selecționate  naționale a RM la 

tenis, iar în prezentul regulament nu sunt prevăzute  criteriile de selecție de bază, atunci aceste criterii sunt 

aprobate de Biroul Federal cu consultarea Consiliului de Antrenori al FTM. 

 

7. Biroul Federal examinează candidaturile sportivilor  , în primul rînd,  în funcție de următoarele criterii: 

 

Categoria de vîrstă ”pînă la 12 ani”: 

 

 Campionatele Europene pe Echipe : în conformitate cu competițiile preliminare (Campionatul RM). 

 ITF/Tennis Europe Development Championships : în conformitate cu competițiile preliminare. 

 

Categoria de vîrstă ”pînă la 14 ani”: 

 



 Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în conformitate cu competițiile 

preliminare (Campionatul RM). 

 Campionatele Europene pe Echipe: 

-1-ul, al  2-lea număr-în conformitate  cu Clasamentul european Tennis Europe 14 & U. 

- al 3-lea, al 4-lea (de rezervă) număr-la discreția Biroului Federal. 

-ITF Tennis Europe Development Championships: în conformitate cu competițiile preliminare 

 

 

Categoria de vîrstă ”pînă la 16 ani”: 

 

 

 Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în conformitate cu competițiile 

preliminare (Campionatul RM). 

 Campionatele Europene pe Echipe: 

-1-ul, al  2-lea număr-în conformitate  cu Clasamentul european Tennis Europe 16 & U. 

- al 3-lea, al 4-lea (de rezervă) număr-la discreția Biroului Federal. 

 

 

Categoria de vîrstă ”pînă la 18 ani”: 

 

 

 Campionatele  Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în conformitate cu competițiile  

preliminare (Campionatul RM).  

 Campionatele Europene pe echipe: 

-1-ul, al  2-lea număr-în conformitate  cu Clasamentul internațional ITF 18 & U. 

- al 3-lea, al 4-lea (de rezervă) număr-la discreția Biroului Federal. 

 

 

Bărbați: 

 

Davis Cup: 

 -1-ul, al  2-lea număr-în conformitate  cu Clasamentul internațional ATP; 

- alții-la discreția Biroului Federal. 

 

Femei: 

Fed Cup 

 -1-ul, al  2-lea număr-în conformitate  cu Clasamentul internațional WTA; 

- alții-la discreția Biroului Federal. 

 

Notă: 

1. FTM are  dreptul de a refuza  candidatura sportivului ca  membru al  Echipei  Selecționate Naţionale, dacă 

acesta  nu participă la Campionatul RM şi/sau Masters RM, fără a avea un motiv bine întemeiat. 

2. Membrul Echipei Selecționate  Naţionale în mod obligatoriu  trebuie să participe  la cantonamente şi alte 

programe ce sunt  organizate de către FTM  și care au drept scop   pregătirea sportivilor  . 



3.  Membrii Echipelor Selecţionatelor Naţionale în mod obligatoriu trebuie sa se înscrie la proba de dublu la 

turneele naţionale cu partenerul recomandat  de către căpitanul  numit al Echipei Selecţionatei Naţionale ( în 

absenţa căpitanului numit- de către Preşedintele Consiliului de Antrenori). 

4. Jucătorul poate fi exclus  din Echipa Selecţionată  Naţională în cazul în care nu respectă toate condiţiile şi 

acordurile , încheiate cu FTM, de asemenea şi în cazul  rapoartelor negative  primite de la antrenori sau de la  

alte persoane  responsabile de Echipele  Selecţionate Naţionale. 

5. Căpitanul Echipei Selecţionate  Naţionale   poate fi revocat de către conducerea  FTM de la  îndeplinirea  

îndatoririlor  sale în cazul nerespectării tuturor condiţiilor şi acordurilor încheiate cu FTM. 

6. La luarea deciziei finale privind componența  echipelor selecțioante naționale a RM la tenis , Biroul Federal  

analizează  candidaturile sportivilor în baza urmatoarelor  criterii: 

       • Propunerile  antrenorilor / căpitanilor de echipe, aprobate de conducerea FTM. 

• Competițiile preliminare (etape suplimentare). 

• Clasamentul naţional. 

• Clasamentul internaţional (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe). 

• Rezultatele deosebite,  obţinute la competiţiile  internaţionale (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe). 

• Rezultatele Campionatului RM. 

• Rezultatele „Masters RM”. 

• Rezultatele deosebite,  obţinute la turneele naţionale. 

7. În cazul în care criteriul de selecție  este clasamentul, iar în momentul de selecţie  sportivul (ii) nu au  

clasament internaţional (European), echipa poate fi selectată în conformitate cu clasamentul naţional . 

8. Aceast Regulament şi punctele  sale individuale se aplică tuturor categoriilor de vârstă, pentru  care se 

formează  Echipele Selecționate Naţionale  de tenis din Republica Moldova. 

 

 

 

 




