
Regulamentul 

Campionatului deschis al  municipiului Chişinău la tenis   
                                     

                                       1. Scopul şi sarcinile: 

- Verificarea  nivelului de pregătire a sportivilor din municipiu; 

- Remarcarea celor mai puternici sportivi; 

- Completarea selecţionatei municipiului Chişinău pentru participarea la concursuri 

naţionale şi internaţionale . 

                                   2. Data şi locul desfăşurării : 

Competiţiile se vor desfăşura  în perioada  04 - 09 octombrie   2022      pe 

terenurile de tenis a Școlii Sportive Specializate de Tenis a Ministerului  Educației,  

și Cercetării, sl. Buiucani, str.Eugen Coca 59.  Închiderea oficială – 09.10, ora 16.00. 

                                   3. Participanţii şi modul de desfăşurare: 

        Accesul persoanelor cu vârsta de 18 ani şi mai mult la Campionatul deschis  

al Municipiului Chisinau la Tenis se permite conform Hotărîrii CNESP nr.61 din 

09.09.2021, cu respectarea următoarelor condiţii: 

       - persoana responsabilă va efectua instructajul cu participanții înainte de 

începutul concursului privind comportamentul și respectarea cerințelor în perioada 

participării la competiții; 

       - participanții vor respecta strict cerințele Instrucțiunilor Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică în perioada desfășurării și participării la 

competiții; 

La concurs participă : B.F. – 10 ani. (cortul roşu ,oranj, verde) 

Proba de simplu – B,F –12, 14, 16, 18 ani, Seniori 

 

Proba de dublu – B,F –12, 14, 16 ani. 

Pentru Categoria B.F. – 12 ani –Sistemul circular, sau sistemul olimpic cu turneu 

de consolare, în dependența de numărul de participanţi. 

 Înscrierea la turneul de consolare se efectuează prealabil la arbitrul principal. 

Сel mai bun din trei seturi, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal, la egalitate 

cu avantaj (cu câștigarea a două puncte la rând).  

Pentru Categoria B.F. – 14 ani - Sistemul circular, sau sistemul olimpic, în 

dependența de numărul de participanți.  

Cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu 

avantaj (cu câștigarea a două puncte la rând). Nominaţii pentru locul 1-3. 



Pentru Categoria B.F. –16 ani – Sistemul circular, sau sistemul olimpic, în 

dependența de numărul de participanți.  

Cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu 

avantaj (cu câștigarea a două puncte la rând). Nominaţii pentru locul 1-3. 

Pentru Categoria B.F. – 18 ani –Sistemul circular, sau sistemul olimpic, în 

dependența de numărul de participanți. 

Cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu 

avantaj (cu câștigarea a două puncte la rând). Nominaţii pentru locul 1-3. 

Pentru Categoria Seniori/Senioare– sistemul circular sau sistemul olimpic, în 

dependența de numărul de participanţi.  

Cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu 

avantaj (cu câștigarea a două puncte la rând). Nominaţii pentru locul 1-3. 

Pentru proba de dublu - B.F– 12, 14, 16 ani – sistemul circular  sau sistemul 

olimpic,  în dependența de numărul de participanți.  

Cel mai bun din trei seturi cu tie-break la fiecare set la scorul de 6 egal. Se va 

aplica sistema “punct decisiv la egalitate”.  Al 3-lea set - tie-break până la 10.  

Nominaţii pentru locul 1-2. 

 

 

                                         4.  Premierea: 

 

Învingătorii  şi premianţii vor fi menţionaţi cu cupe și diplome de gradul 1   

 

  –  acordate de DGETS. 

                             

 

 

 

 

 

5. Condiţii administrativ-financiare: 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor (cupele, 

diplomele pentru învingători şi premianţi, remunerarea  arbitilor, lucrătorilor, 

procurarea cupelor și medaliilor (conform contractului), mărfuri de birou, 

remunerarea medicului, procurarea băuturilor  răcoritoare pentru participanți 

(transfer)) sunt suportate de către DGETS , mingile destinate pentru meciuri  sunt 

oferite de către FNTM. 

                                          



                                           6. Organizatorii: 

Competiţiile   sînt  organizate  de  către DGETS în comun cu Federaţia 

Națională de Tenis din Moldova și coordonate cu Ministerul Educației Culturii și 

Cercetării Republicii Moldova. Conducerea nemijlocită a competiţiilor revine 

Colegiului de arbitri desemnat de Federația Națională de Tenis din Moldova.          

                                  

                                          7. Oferte de concurs: 

           Ofertele de concurs pentru categoriile B.F.- 12, 14, 16, 18 ani, 

Seniori/Senioare se prezintă până  03  octombrie  2022  ora 10:00. Înregistrarea 

la turneu poate fi efectuata, completând formularul electronic de pe site-ul FNTM 

(www.fntm.md). 

Notă: Participarea este permisă doar la o singura categorii de vârstă.  

Pentru proba de dublu înscrierile trebuie să fie efectuate direct la arbitrul 

principal al turneului pe parcursul zilei de marti, 04 octombrie 2022, până la ora 

16:00. 

             Tragerea la sorți 03 octombrie 2022, la orele 10:00, FNTM. 

             Se preconizeaza participarea a unui numar de 130 de sportive. 

             Ofertele se prezintă cu avizul medicului Colegiului de arbitri. 

 

Arbitru principal al turneului Bugaenco Serghei  - tel 060461272 

Secretar principal Ana Macovenco – tel. 060905077 

Responsabil, Angela Chiriac - specialist superior DGETS – tel . 022 275493 

Reprezentantul MECC - Liviu Mironov- tel.022 277464 

Prezentul regulament serveşte drept invitaţie oficială la concurs. 

 
  

 

 

http://www.fntm.md/

