
Regulamentul cu privire la Echipa Selecționată Națională la Tenis 

 

1. Prezentul regulament determină cadrul juridic, organizatoric şi funcţional de reglementare a 

criteriilor şi procedurii de selectare a jucătorilor de către FNTM în Echipele Selecţionatei 

Naţionale la Tenis (denumite în continuare – ESNT), precum şi statutul membrilor ESNT.  

2. Criteriile de selecţie a jucătorilor în ESNT reprezintă un set de cerinţe, care trebuie să fie 

întrunite de către jucătorii tenismeni pentru a putea candida la membru în Echipele Selecţionatei 

Naţionale la Tenis.  

3. Acest Regulament se aplică jucătorilor tuturor categoriilor de vârstă, pentru care se formează 

ESNT.  

4. În cazul în care prezentul regulament nu stabileşte criteriile de selecţie de bază a jucătorilor 

pentru categorii specifice sau competiţii specifice, acestea sunt aprobate de către Board-ul FNTM 

cu consultarea Consiliului de Antrenori al FNTM.  

5. Pot candida la calitatea de membri ai ESNT doar jucătorii licenţiaţi, care pe parcursul anului au 

participat în cadrul turneelor Campionatul Republicii Moldova și Masters. În cazul în care, din 

anumite motive jucătorul nu a participat în cadul turneelor sus-numite, admiterea acestuia la 

competiție de preselecție rămâne la discreția Board-ului FNTM. 

Motive obiective de scutire de la participare în cadrul Campionatului RM și masters pot fi: 

- starea de sanatate a sportivului care la moment nu îi permite practicarea sportului. Certificatul 

medical cu privire la starea de sănătate urmează a fi eliberat doar de către centrul Național de 

Medicină Sportivă ”Atletmed” și să fie prezentatla sediul FNTM nu mai tîrziu de 3 zile după 

încheierea competiției; 

- sportivul care se plasează în Top – 100 Tennis Europe sau ITF Juniors, care la momentul 

desfășurării turneului se află la competițiile Tennis Europe sau ITF World Tennis Tour Juniors. 

Participarea  sportivului la competițiile sus-numite urmează a fi atestată prin tabloul competițional 

și copia pașaportului cu ștampila de ișire-intrate in RM, care se prezintă la sediul FNTM nu mai 

tîrziu de 3 zile după încheierea competiției. 

6. Criteriile de selecţie de bază pentru candidaţii la membru în ESNT, în funcţie de categoria de 

vârstă sunt:  

a) La categoria de vârstă ”până la 12 ani”:  

I. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe Echipe: în conformitate cu competiţiile preliminare, 

organizate separat sau desemnat din cadrul Circuitului Național.  

II. Pentru ITF/Tennis Europe Development Championships: în conformitate cu competiţiile 

preliminare, stabilite adițonal pentru primii 8 sportivi din cadrul clasamentului național.  

b) La categoria de vârstă ”până la 14 ani”:  

I. Pentru Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în 

conformitate cu rezultatele Campionatului RM.  

II. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe Echipe: în conformitate cu competiţiile preliminare, 

organizate separat sau desemnate din cadrul Circuitului Național. Jucătorul care ocupă locul în 

Top 50 în clasamentul Tennis Europe la momentul înregistrării pentru preselecție, este în drept să 

nu participle la turneul de preselecție, calificându-se automat în calitate de numărul unu în echipă. 



În cazul în care sunt trei jucători în Top 50 Tennis Europe, aceștia automat formează o echipă, iar 

daca sunt mai mult de trei jucători în Top 50 Tennis Europe, preselecția se va face exclusiv dintre 

acesti jucători. 

III. Pentru ITF Tennis Europe Development Championships: în conformitate cu competiţiile 

preliminare, stabilite adiţional pentru primii 8 sportivi din cadrul clasamentului național.  

c) La categoria de vârstă ”până la 16 ani”:  

I. Pentru Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în 

conformitate cu rezultatele Campionatului RM.  

 II. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe Echipe: în conformitate cu competiţiile 

preliminare, organizate separat sau desemnate din cadrul Circuitului Național. Jucătorul care 

ocupă locul în Top 50 în clasamentul Tennis Europe la momentul înregistrării pentru preselecție, 

este în drept să nu participle la turneul de preselecție, calificându-se automat în calitate de numărul 

unu în echipă. În cazul în care sunt trei jucători în Top 50 Tennis Europe, aceștia automat formează 

o echipă, iar daca sunt mai mult de trei jucători în Top 50 Tennis Europe, preselecția se va face 

exclusiv dintre acesti jucători.  

d) La categoria de vârstă ”până la 18 ani”:  

I. Pentru Campionatele Europene individuale (Tennis Europe Junior Championships): în 

conformitate cu rezultatele Campionatului RM.   

II. Pentru Campionatele (Cupele) Europene pe echipe:  în conformitate cu competiţiile preliminare, 

organizate separat sau desemnate din cadrul Circuitului Național. Jucătorul care ocupă locul Top 

50 în clasamentul ITF Juniors la momentul înregistrării pentru preselecție, este în drept să nu 

participle la turneul de preselecție, calificându-se automat în calitate de numărul unu în echipă. În 

cazul în care sunt mai mult de trei jucători în Top 50 ITF Juniors, preselecția se va face exclusiv 

dintre acesti jucători. În cazul în care sunt trei jucători în Top 50 ITF Juniors, aceștia automat 

formează o echipă, iar daca sunt mai mult de trei jucători în Top 50 ITF Juniors, preselecția se va 

face exclusiv dintre acesti jucători.  

e) La categoria de vârstă „Bărbaţi”:  

I. Pentru Campionatele „Davis Cup by BNP Paribas”: la discreţia Board-ului FNTM la 

recomandarea Consiliului de antrenori.  

f) La categoria de vârstă „Femei”:  

I. Pentru Campionatele „Fed Cup by BNP Paribas”: la discreţia Board-ului FNTM la recomandarea 

Consiliului de antrenori.  

7. La luarea deciziei finale privind componenţa ESNT, Board-ul FNTM analizează candidaturile 

jucătorilor în baza următoarelor criterii:  

a. Propunerile căpitanilor de echipe şi/sau a membrilor Consiliului de Antrenori al FNTM. 

b. Rezultatele de la Competiţiile preliminare şi/sau etape suplimentare;  

c. Poziţia jucătorului în Clasamentul naţional unic combinat la tenis;  

d. Poziţia jucătorului în Clasamentele internaţionale (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe);  

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



f. Rezultatele Campionatului RM;  

g. Rezultatele „Masters RM”;  

h. Rezultatele deosebite, obţinute la turneele naţionale;  

i. Starea fizică a jucătorului şi comportamentul acestuia.  

8. Componenţa nominală a ESNT se aprobă  de către Board-ul FNTM.  

9. Componenţa numerică a fiecărei dintre ESNT se aprobă de către Board-ul FNTM cu consultarea  

Consiliului de Antrenori al FNTM, cu excepţia cazului când aceasta este stabilită de Federaţia 

Internaţională de Tenis (ITF), Federaţia Europeană de Tenis (Tennis Europe) sau alte organizaţii 

internaţionale de profil.  

10. Întrunirea criteriilor de selecţie de către jucători nu este echivalentă cu accederea jucătorului 

în ESNT.  Întrunirea criteriilor constituie temei de a candida la membru în ESNT. Calitate de 

membru al ESNT este obţinută doar după aprobarea deciziei finale în acest sens de către Board-ul 

FNTM, care se publică pe pagina web a FNTM. Deciziile intermediare ale Board-ului al FNTM 

sau deciziile de recomandare ale altor organe ale FNTM nu constituie bază juridică de accedere a 

jucătorului în ESNT.   

11. Board-ului FNTM poate stabili orice număr de etape de selecţie, necesare pentru selectarea 

optimă şi obiectivă a jucătorilor ESNT.  

12. Căpitanii ESNT sunt numiţi de către Board-ul FNTM. Căpitanii ESNT pot fi numiţi doar din 

rândurile antrenorilor licenţiaţi  

13. Obligaţiile căpitanului naţional (antrenorului/însoţitorului): 

a) Căpitanul naţional este obligat să anunţe la timp tuturor jucătorilor ESNT rezultatele tragerii la 

sorţ;  

b) Căpitanul naţional este obligat să anunţe la timp tuturor jucătorilor ESNT orarul zilnic al 

meciurilor;  

c) Căpitanul naţional este obligat să urmărească orarul antrenamentelor şi să includă jucătorii ENT 

în programul de antrenamente a turneului;  

d) Căpitanul naţional este obligat să fie prezent la turneu până în ziua retragerii de la competiţie a 

ultimului jucător din Republica Moldova;  

e) La întoarcere în Republica Moldova, căpitanul naţional este obligat să prezinte la sediul FNTM 

rezultatele participării jucătorilor din Republica Moldova la turneul dat şi decizia organizatorilor 

turneului despre sancţiunile disciplinare a jucătorilor din Republica Moldova, în cazul dacă acestea 

au fost aplicate.  

14. În cazul în care criteriul de selecţie de bază pentru accederea în ESNT este poziţia din 

clasament, iar în momentul de selecţie jucătorul nu are clasament internaţional (european), 

membrul ESNT poate fi selectat în conformitate cu clasamentul naţional.  

15. Board-ul FNTM are dreptul de a refuza candidatura jucătorului pentru a fi selectat în calitate 

de membru al oricărei ESNT, dacă acesta nu participă la Campionatul RM şi/sau Masters RM, fără 

a avea un motiv bine întemeiat.  



16. Jucătorii care au fost selectaţi în ESNT vor semna un act de angajament şi/sau contract cu 

FNTM în acest sens, modelele cărora vor fi aprobate de Preşedintele FNTM.  

17. Membrii ESNT în mod obligatoriu trebuie să participe la cantonamente şi alte programe 

organizate de către FNTM şi care au drept scop pregătirea jucătorilor.  

18. Jucătorul poate fi exclus din Echipa Selecţionatei Naţionale la Tenis în cazul în care nu respectă 

condiţiile şi acordurile încheiate cu FNTM, precum şi în temeiul rapoartelor negative cu privire la 

activitatea jucătorului, primite de la antrenori sau de la alte persoane responsabile de ESNT.  

19. Jucătorii selectaţi în componenţa ESNT sunt obligaţi să comunice, neîntârziat FNTM orice 

modificare survenită în datele sale de identificare sau a circumstanţelor relevante pentru calitatea 

sa de membru în cadrul ESNT.  

20. Căpitanul ESNT poate fi revocat de către Board-ul al FNTM de la îndeplinirea îndatoririlor 

sale în cazul nerespectării condiţiilor şi/sau acordurilor încheiate cu FNTM. 

B. Echipa Națională la Tenis (National Squad) 

1. Echipa Naţională la Tenis este echipa participantă la turneele individuale europene sau turneele 

internaţionale, care nu reprezintă competiţii oficiale, la care sunt înscrise Echipele Selecţionate 

Naţionale la Tenis. 

2. Componenţa ENT este constituită conform formatului: 2 băieţi + 2 fete + antrenorul naţional (în 

cazul turneelor Tennis Europe), dar nu este obligatorie. Componenţa ENT poate fi constituită 

dintr-un format cuantific mai mic, dar nicidecum mai mare.  

3. Numirea membrilor ENT cu scopul de a notifica organizatorii turneelor sus-numite este 

efectuată de către FNTM.  

4. Jucătorii şi antrenorul naţional, ce pretind a fi membri ai ENT, trebuie în mod obligatoriu să 

prezinte informaţia despre participarea la competiţie, la FNTM, în ultima zi de înscriere la turneul 

dat şi nu mai târziu, în caz contrar FNTM îşi rezervă dreptul de a nu satisface solicitarea acestora. 

Jucătorii ce pretind a fi membri ai ENT trebuie să indice în solicitarea de desemnarea în 

componenţa ENT şi persoana care în calitate de reprezentant al său pretinde la rolul de antrenor 

naţional.  

5. Procedura de desemnare a membrilor ENT la turneele seriei Tennis Europe se efectuează de 

către FNTM conform regulilor Tennis Europe în intervalul de 2 zile (miercuri, joi), ce urmează 

după ultima zi de înscriere la turneu (Entry Deadline) şi nu mai târziu.  

6. Pot fi membri jucători ai ENT doar sportivii licenţiaţi. Jucătorii ce pretind la privilegiile de care 

dispun membrii ENT din partea organizatorilor turneului dat sunt desemnaţi de către FNTM în 

baza Clasamentului Naţional Unic Combinat la Tenis pentru fete şi băieţi separat. În cazuri de 

excepţie, FNTM poate utiliza un alt criteriu pentru desemnarea membrilor ENT. În cazul în care 

la calitatea de jucător în cadrul ENT pretind mai mulţi pretendenţi decât numărul maxim limită 

posibil, desemnarea va avea loc în conformitatea cu poziţia ocupată în Clasamentul Naţional Unic 

Combinat la Tenis, începând cu jucătorul care ocupă cea mai înaltă poziţie dintre toţi pretendenţii 

şi continuând, după necesitate, în funcţie de cuantumul numeric al ENT, cu jucătorii care în ordine 

consecutivă în descreştere ocupă următoarea poziţie mai înaltă dintre toţi pretendenţii. În cazul în 

care sportivii ocupă aceiaşi poziţii în Clasamentul Naţional Unic Combinat, iar cuantumul numeric 

al ENT nu permite desemnarea tuturor jucătorilor, drept criteriu de selectare va fi utilizată cea mai 

înaltă dintre poziţiile din clasamentul european sau internaţional în funcţie de turneul la care vor 

participa jucătorii, ocupate de către jucătorilor pretendenţi de a accede în ENT.  



7. Căpitanul naţional este reprezentantul naţional al ENT desemnat de către FNTM şi poate fi un 

antrenor sau însoţitor. Însoţitorul poate fi părintele unui sportiv sau o altă persoană care îl 

reprezintă.  

8. În cazul în care antrenorul şi însoţitorul pretind la funcţia de antrenor naţional, va fi desemnat 

în mod preferinţial antrenorul, chiar dacă însoţitorul ce pretinde la rolul de antrenor naţional al 

ENT este părintele/reprezentantul sportivului, ce se plasează pe cea mai înaltă poziţie în 

Clasamentul Naţional Unic Combinat la Tenis dintre poziţiile tuturor sportivilor pretendenţi a fi 

membri în cadrul ENT.  

9. Desemnarea în calitate de căpitan naţional a unui reprezentant dintre antrenorii ce pretind la 

privilegiile de care dispun membrii ENT oferite de către organizatorii competiţiei europene sau 

internaţionale, se efectuează de către FNTM în baza poziţiei sportivului din cadrul Clasamentului 

Naţional Unic Combinat la Tenis, ce se antrenează la acei antrenori. Pot fi desemnaţi în calitate de 

antrenori naţionali doar antrenorii licenţiaţi, cu excepţia cazurilor când FNTM decide altfel. Din 

mai mulţi antrenori, se va selecta antrenorul, a cărui elev se situează pe cea mai înaltă poziţie în 

Clasamentul Naţional Unic Combinat la Tenis dintre toate poziţiile ocupate de către jucătorii 

pretendenţi a accede în ENT. În cazul în care sportivii ocupă aceiaşi poziţii în Clasamentul 

Naţional Unic Combinat, drept criteriu de selectare va fi utilizat cea mai înaltă poziţia dintre toate 

poziţiile ocupate de jucătorii pretendenţi în clasamentul european sau internaţional, în funcţie de 

turneul la care se solicită participarea.  

10. În cazul în care rolul de antrenor naţional este solicitat doar de către un singur pretendent cu 

statut de însoţitor (părinte sau un alt reprezentant), FNTM desemnează acest candidat pentru rolul 

de antrenor naţional doar în cazul în care jucătorul a cărui însoţitor pretinde la rolul de antrenor 

naţional este licenţiat.  

11. În cazul în care mai mulţi însoţitori pretind la rolul de antrenor, FNTM va desemna însoţitorul 

sportivului care ocupă cea mai înaltă poziţie în Clasamentul Naţional Unic Combinat la Tenis 

dintre toate poziţiile sportivilor pretendenţi a accede în componenţa ENT. În cazul în care sportivii 

ocupă aceiaşi poziţii în Clasamentul Naţional Unic Combinat, drept criteriu de selectare va fi 

utilizat cea mai înaltă poziţie dintre toate poziţiile ocupate de jucătorii pretendenţi a accede în ENT 

în clasamentul european sau internaţional, în funcţie de turneul la care se solicită participarea.  

12. Procedura de desemnare a antrenorului naţional (antrenorului/însoţitorului) la turneele seriei 

ITF se efectuează de către FNTM, în conformitate cu termenele, prescrise în regulamentul 

(factsheet-ul) turneului.  

13. Antrenorii şi persoanele însoţitoare, care doresc sa reprezinte sportivul la un turneu ITF Junior 

Circuit, în scopul de a primi ospitalitate trebuie, în conformitate cu cerinţele impuse de ITF, să se 

înregistreze şi să obţină număr de înregistrare individual - Player Support Team ID. În lipsa acestui 

număr, antrenorii şi persoanele însoţitoare nu pot pretinde a fi desemnaţi în calitate de antrenor 

naţional al ENT, în conformitate cu cerinţele ITF.  

14. În cazul în care există condiţii speciale din partea organizatorilor privind criteriile şi procedura 

de desemnare a membrilor (jucătorilor şi antrenorului naţional) ENT, acestea urmează a fi întrunite 

de către solicitanţii desemnării în ENT.  

15. În cazul în care jucătorii, părinţii, însoţitorii sau antrenorii nu respectă procedura prescrisă de 

prezentul regulament, FNTM poate refuza satisfacerea solicitării acestora în vederea desemnării 

în ENT.  

16. Obligaţiile antrenorului naţional (antrenorului/însoţitorului): 



a) Antrenorul naţional este obligat să anunţe la timp tuturor jucătorilor ENT rezultatele tragerii la 

sorţ;  

b) Antrenorul naţional este obligat să anunţe la timp tuturor jucătorilor ENT orarul zilnic al 

meciurilor;  

c) Antrenorul naţional este obligat să urmărească orarul antrenamentelor şi să includă jucătorii 

ENT în programul de antrenamente a turneului;  

d) Antrenorul naţional este obligat să fie prezent la turneu până în ziua retragerii de la competiţie 

a ultimului jucător din Republica Moldova;  

e) La întoarcere în Republica Moldova, antrenorul naţional este obligat să prezinte la sediul FNTM 

rezultatele participării jucătorilor din Republica Moldova la turneul dat şi decizia organizatorilor 

turneului despre sancţiunile disciplinare a jucătorilor din Republica Moldova, în cazul dacă acestea 

au fost aplicate.  

17. Prerogativele antrenorului naţional (antrenorului/însoţitorului):  

a) După desemnarea antrenorului şi sosirea acestuia la turneul european sau internaţional acesta 

este în drept şi trebuie să stabilească legături cu organizatorii turneului dat, precum şi cu toţi 

participanţii din Republica Moldova şi reprezentanţi acestora (antrenori, părinţi) şi să le aducă la 

cunoştinţă prerogativele ce le deţine;  

b) Pe toată perioada turneului, antrenorul naţional reprezintă interesele jucătorilor din Republica 

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.).  

18. În caz de neîndeplinire sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de antrenor naţional, 

prevăzute de regulamentul dat, prin decizia FNTM, persoana dată nu va mai fi desemnată în 

calitate de căpitan naţional al ENT la turneele internaţionale TE/ITF ce au loc în străinătate, pe o 

perioadă de până la 12 luni.  

19. Obligaţiunile jucătorilor, membri ai ENT:  

a) Să pună toată diligenţa în vederea bunei reprezentări a Republicii Moldova; 

b) Să conlucreze cu antrenorul naţional pentru a se asigura buna participare a ENT;  

c) Să nu aducă atingere reputaţiei FNTM; 

d) Să respecte legislaţia Republicii Moldova şi a statului gazdă, precum şi actele normative ale 

FNTM;  

e) Să respecte normele prevăzute în regulamentul (factsheet-ul) turneului;  

f) Să respecte normele generale ale federaţiei de tenis europene (Tennis Europe) sau internaţionale 

(ITF), în funcţie de turneul la care participă;  

g) Să respecte normele anti-doping. 

 

C. DISPOZIȚII FINALE 

1. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării. 



 

 

 

 


