REGULAMENTUL
cu privire la desfăşurarea turneului al clubului de tenis “Cupa Prieteniei”
Scopul și obiectivele:
- popularizarea tenisușui
- antrenarea copiilor în practicarea unei ramuri
sportive
- promovarea sportului și a modului sănătos de
viață
-perfecționarea măiestriei sportive
- obținerea experienței competiționale
Locul desfșurării:
se stabileste
Perioada desfășurării:
31 martie - 1 aprilie
Organizatori:
FTM
Participanții:
Tennis 10’s
Proba de simplu
RED court – 4-8 ani
ORANGE court – 7-9 ani
Sistemul de scor:

Condițiile de înscriere:

Pentru categoria
«ORANGE Court» (7-9 лет) – Sistemul de joc circulară, numărul subgrupelor depinde de
numărul de participanți.
Se pun în joc toate locurile. În subgrupe se joacă 1
set pina la 4 ( în cazul scorului 3:3 se joacă pina la
4), începând cu scorul 0:0, în cazul scorului 40:40
se joacă punctul decisiv. În grupa finală se califică
câte 2 jucători din fiecare subgrupă, care au
câștigat cele mai multe meciuri. Meciurile finale
se joacă conform sistemului circular sau olimpic
(în dependență de numărul de participanți).
Sistemul de scor rămâne același. Finala (locul 1-2)
se joacă din 3 seturi începând cu scorul 0:0, în
cazul scorului 40:40 se joacă punctul decisive.
3 set - time break pina la 7, în cazul scorului 6:6
se joacă punctul decisive.
Pentru categoria
«RED Court» (4-8 лет) - Sistemul de joc circulară, numărul subgrupelor depinde de
numărul de participanți. În subgrupe se joacă 1
tea-break până la 7 puncte. În cazul scorului 6:6,
se joacă pentru punctul decisive. În grupa finală se
califică câte 2 jucători din fiecare subgrupă, care
au câștigat cele mai multe meciuri. Meciurile
finale se joacă conform sistemului circular sau
olimpic (în dependență de numărul de
participanți). Sistemul de scor rămâne același.
Finala (locul 1-2) se joacă din 3 tea-break-uri, în
cazul scorului 6:6 - punctul decisiv.
Data limită de înscriere:29/03/2018 - 17.00
Achitarea se realizează NUMAI la data de:
29/03/2017
Orele cînd puteți efectua achitarea: 10.00 17.00

Taxa de participare:

Tragerea la sorți:
Premierea:

Organizator:
Arbitru principal:
Arbitru adjunct:
Reclamații și sugestii:

Adresa:in oficiu FTM - str. S. Lazo 27
Trebuie să aveți pașaportul cu dvs.
REDcourt - 100 de lei
ORANGEcourt - de 150 lei
29/03/2018
Cupe, medalii, diplome – pentru câștigatorii.
(RED court I – IV locuri, ORANGE court I-IV
locuri)
FTM 022-29-31-75 / 022-86-69-30
Ischimji Elena
Toate reclamații și sugestiile se expediază la poșta
electronică tennis10moldova@gmail.com
Reclamațiilevor fi examinate în termen de 30 zile.

* Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs. In cazul apariţiei situaţiilor de
forţă-majoră comitetul organizatoric al turneului îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în
regulamentul turneului.

