
 

 

                                          

 

 

 
Regulamentul 

cu privire la desfăşurarea turneului naţional de tenis 
 „Holiday Cup” de categoria II 

Prezentul Regulament reglementează condiţiile şi termenele de desfăşurare a 
turneului naţional de tenis „Holiday Cup”  din 19-21 august 2022 

 
 
 

Scopul și 
obiectivele: 

 

- popularizarea tenisului; 
- evidenţierea celor mai buni jucători ai Republicii Moldova; 
- 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 
pentru anul 2022. 

Locul de sfăşurării: Clubul Tennis-Plus Country Club, Vadul lui Vodă 

Perioada 
desfăşurării: 

Turneul se va desfășura în Perioada 19-21 august 2022 

Organizatorii: Federația Nationala de Tenis din RM  

Participanţii: B.F. – 10 ani (red court, orange court, green court) 
 

Sistemul de scor: Pentru categoria „Red Court” (Red I – 2016-2018, Red II – 2014-
2016) 
Turneul se va desfășura la data de 21  august 2022.  
Sistemul de punctare - circular, numărul de subgrupe depinde de 
numărul participanților. În subgrupe se joacă 1 tie-break până la 10 
puncte. În cazul scorului 9:9, se joacă până la 2 puncte diferență. 
Câte 2 lideri din fiecare subgrupă se califică în play-off (În caz de 
număr identic de meciuri câștigate, se ia în considerație diferența 
dintre punctele câștigate și pierdute. În caz că numărul punctelor 
coincide, se compară întâlnirea directă). Meciurile finale se joacă 
după sistem circular sau olimpic (în dependență de numărul de 
participanți). Sistemul de punctare - tie-break până la 10 puncte, iar în 
cazul scorului de 6:6 se joacă până la 2 puncte diferență. 
Semifinala/Finala (locurile 1 și 4) se joacă tie-break până la 10 puncte, 
în cazul scorului de 9:9 - se joacă până la 2 puncte diferență. 
Serviciul: servantul este obl igat să stea cu ambele picioare în careul 
pentru serviciu; serviciul nu trebuie să traverseze linia de serviciu;  
serviciul poate fi executat atât de sus, cât și de jos (fără recul). 



Dacă în momentul serviciului, mingea atinge fileul și cade în teren - se 
servește din nou; dacă în momentul serviciului, mingea atinge fileul și 
deviază în out - greșeală; 
Pentru categoria „Orange Court” (Vârsta obligatorie – anul 
nașterii 2013-2015) 
Turneul se va desfăşura la data de 20-21 august 2022. 
Sistemul de punctare – circular/ olimpic depinde de numărul 
participanților.  
În subgrupe sau se joacă un set până la 4; Începând cu scorul 0:0; 
În cazul scorului 40:40 se joacă până la 2 puncte diferență; 
În cazul scorului 3-3 se joaca până la 2 game-uri diferență; 
În cazul scorului 4:4 se joaca tie-break până la 7 puncte, iar în cazul 
scorului de 6:6 în tie-break se joacă până la 2 puncte diferență. 
Câte 2 lideri din fiecare subgrupă se califică în play-off (În caz de 
număr identic de meciuri câștigate, se ia în considerație diferența 
dintre punctele câștigate și pierdute. În caz că numărul punctelor 
coincide, se compară întâlnirea directă). 
Meciurile finale se joacă după sistem circular sau olimpic (în 
dependență de numărul de participanți). 
Sistemul de punctare rămâne același. 
Finala (locurile 1 și 2) se joacă în trei seturi: Începând cu scorul 0:0; 
În cazul scorului 40:40 se joacă până la 2 puncte diferență; 
În cazul scorului 3-3 se joacă până la 2 game-uri diferență; 
În cazul scorului 4:4 se joaca tie-break până la 7 puncte, iar în cazul 
scorului de 6:6 se joacă până la 2 puncte diferență. 
În cazul scorului 1-1 în seturi se joacă un set până la 4; Începând cu 
scorul 0:0; 
În cazul scorului 40:40 se joacă până la 2 puncte diferență; 
In cazul scorului 3-3 se joaca pina la 2 game-uri diferenta; 
În cazul scorului 4:4 se joaca tie-break până la 7 puncte, iar în cazul 
scorului de 6:6 în tie-break se joacă până la 2 puncte diferență 
Notă: 
Pentru categoria “Green Court” (Vârsta obligatorie - anul nașterii 
2012-2014) 
Turneul se va desfăşura la data de 19-20 august 2022. 
Sistemul de punctare – circular/ olimpic depinde de numărul 
participanților.  
În subgrupe sau se joacă un set până la 4; Începând cu scorul 0:0; 
În cazul scorului 40:40 se joacă până la 2 puncte diferență; 
În cazul scorului 3-3 se joaca până la 2 game-uri diferență; 
În cazul scorului 4:4 se joaca tie-break până la 7 puncte, iar în cazul 
scorului de 6:6 în tie-break se joacă până la 2 puncte diferență. 
Câte 2 lideri din fiecare subgrupă se califică în play-off (În caz de 
număr identic de meciuri câștigate, se ia în considerație diferența 
dintre punctele câștigate și pierdute. În caz că numărul punctelor 
coincide, se compară întâlnirea directă). 
Meciurile finale se joacă după sistem circular sau olimpic (în 
dependență de numărul de participanți). 
Sistemul de punctare rămâne același. 
Finala (locurile 1 și 2) se joacă în trei seturi:Începând cu scorul 0:0; 
În cazul scorului 40:40 se joacă până la 2 puncte diferență; 
În cazul scorului 3-3 se joacă până la 2 game-uri diferență; 
În cazul scorului 4:4 se joaca tie-break până la 7 puncte, iar în cazul 
scorului de 6:6 se joacă până la 2 puncte diferență. 
În cazul scorului 1-1 în seturi se joacă un set până la 4; Începând cu 
scorul 0:0; 
În cazul scorului 40:40 se joacă până la 2 puncte diferență; 



In cazul scorului 3-3 se joaca pina la 2 game-uri diferenta; 
În cazul scorului 4:4 se joaca tie-break până la 7 puncte, iar în cazul 
scorului de 6:6 în tie-break se joacă până la 2 puncte diferență. 
 

Arbitru Principal Oleg Ivașco – tel:079535961 

Condiţiile de 
înscriere: 

Ofertele de concurs pentru categoriile Green, Orange, Red Court se 
primesc până joi, 18.08.2022, ora 10:00. 
Înregistrarea la turneu poate fi efectuată online, completând formularul 
electronic aparte de pe site-ul FNTM (www.tenis.md). 

Tragerea la sorţi: Tragerea la sorţi pentru categoria B.F. (Red, Orange Court, Green 
Court) va avea loc joi, 18.08.2022, ora 10.00 la sediul FNTM 

Mingea oficială a 
turneului: 

HEAD ATP 
Pentru categoria B.F -10 ani - Red, Orange, Green 

Premierea: Cupe, diplome 

Taxa de 
participare: 

Tennis10 - 150 lei  
 

Reclamaţii şi 
sugestii 

Toate reclamaţiile şi sugestiile se depun la sediul Federaţiei Nationale 
de Tenis din Moldova mun. Chişinău, str. Maria Cibotari 20, tel. 022-
86-69-31, la Secretarul Federaţiei Nationale de Tenis din Moldova sau 
se expediază la poşta electronică info@fntm.md.  
Reclamațiile vor fi examinate în termen de 30 zile. 

 
 

 

N.B: 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. 

 

 

tel:079535961

