
 

 
 
    

REGULAMENT 
cu privire la desfăşurarea turneului naţional de tenis 

 „MASTERS RM 2022” de categoria I 
 
*Prezentul Regulament reglementează condiţiile şi termenele de desfăşurare a turneului naţional de tenis 
«MASTERS al RM 2022» de categoria I 

Scopul şi obiectivele turneului - popularizarea tenisului; 

- evidenţierea celor mai buni jucători ai Republicii 

Moldova; 

- îndeplinirea criteriilor pentru acordare a titlurilor și 

categoriilor sportive; 

- promovarea sportului şi a modului sănătos de viaţă; 

- antrenarea tinerilor în practicarea unei ramuri 

sportive; 

- perfecţionarea măiestriei sportive; 

- obţinerea experienţei competiţionale; 

- realizarea obiectivelor stipulate în Calendarul 
activităţilor sportive pe anul 2022. 

Perioada de desfăşurare 06 - 10 decembrie 2022 
 

Locul desfăşurării                         
 

Mun. Chişinău, str. E.Coca 59, Şcoala Sportivă 
Specializată de Tenis 
 

Organizatori 
 

Federaţia de Tenis din Republica Moldova, Ministerul 
Educației si Cercetării Republicii Moldova 
 

Participanţi B,F-12 – anul nasterii – 2010, 2011, 2012 
B,F-14 - anul nașterii – 2008, 2009 
B,F-16 - anul nașterii – 2006, 2007 
B,F-18 - anul nașterii – 2004, 2005  
Seniori/Senioare 
Primii 8 sportivi conform clasamentului național al RM 
pentru luna noiembrie 2022.  
 
Atenție! In cazul în care, unul sau mai multe locuri, 
pe tabloul principal raman vacante din cauza că cei 
plasati în primii opt ai clasamentului nu pot participa 
la turneu, prioritate se dă: 

• Jucătorilor care sunt clasati pe următoarele locuri 
în clasament, licentiati; 

Atenție! Participarea este permisă doar pentru o 
categorie de vîrstă în conformitate cu anul de 
naștere.În cazul în care jucătorul se află în 
clasamentul a cel puțin două categorii de vârstă, are 
dreptul să se înregistreze doar la o categorie.  
Participarea în două categorii de vârstă concomitant 
nu este permisă . 



 

Condiţiile de desfăşurare                                     Pentru Categoria B, F-12, 14, 16, 18 ani 
Sistemul sistemul olimpic sau circular, 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. 

Condiţii de înscriere Ultima zi pentru înregistrare la toate categoriile de 
varsta – 5 decembrie 2022, ora 10:00.  
 

Condiţii de validare  
 

Tragerea la sorţi şi şedinţa Colegiului de arbitri vor 
avea loc vineri,  5 decembrie 2022, ora 10:00, la 
FNTM 

Arbitrul Principal Oleg Ivasco, tel 079535961 

Teren  Hard 

Taboul principal 8 persoane 

Mingea oficiala a turneului HEAD Tour 

Premierea Cupe, diplome, premii 
 

Relatarea in presă Prin înregistrarea de participare la turneu, primim 
automat acordul fiecărui concurent la utilizarea 
imaginilor pentru postarea pe rețelele sociale și 
pentru relatarea în presa locală 

Reclamaţii şi sugestii Toate reclamaţiie şi sugestiile se depun la sediul 

Federaţiei Naționale de Tenis din 

Republica Moldova mun. Chişinău, str. Alexei 

Mateevici 66, tel. 022896930, la 

Secretarul Federaţiei Naționale de Tenis din 

Republica Moldova sau se expediază la poşta 

electronică info@fntm.md. Reclamaţiile vor fi 
examinate în termen de 30 zile. 

 
Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs. În cazul apariţiei situaţiilor de 
forţă-majoră comitetul organizatoric al turneului îşi rezervă dreptul de a efectua 
modificări în regulamentul turneului.     
 
Pentru întrebări şi informaţie adiţională privind desfăşurarea turneului, rugăm să vă adresaţi la 
FNTM la numărul de tel: 022-86-69-30, e-mail: info@fntm.md. 


