
Regulamentul 
cu privire la desfăşurarea turneului naţional de tenis 

,,Turneu național în memoria antrenorului Natalia Rogova” de categoria II 
 

Prezentul Regulament reglementează condiţiile şi termenele de desfăşurare a turneului naţional de tenis ,,Turneu 
național în memoria antrenorului Natalia Rogova” de categoria II 

Scopul si 

obiectivele: 

- popularizarea tenisului; 

- evidentierea celor mai buni jucatori ai Republicii Moldova; 

- indeplinirea criteriilor pentru acordare a titlurilor in categoriilor sportive; 

- promovarea sportului si a modului sanatos de viata; 

- antrenarea tinerilor in practicarea unei ramuri sportive; 

- perfectionarea maiestriei sportive; 

- obtinerea experientei competitionale; 

- realizarea obiectivelor stipulate in Calendarul activitatilor sportive pe anul 2022. 

Locul 

desfasurarii: 

Scoala Sportiva Specializata Republicana de Tenis, mun. Chisinau, str. E.Coca 59 

Perioada 

desfasurarii: 

Turneu național în memoria antrenorului Natalia Rogova 
se va desfasura in perioada 29.08 – 04.09 2022 

Organizatorii: Scoala Sportiva Specializata Republicana de Tenis sub egida Federatiei Nationale de 
Tenis din RM 

Participantii: Nota! Participarea este permisa la o singura categorie de varsta in conformitate cu anul de 

nastere, exceptie fiind doar categoria "Seniori/Senioare". La categoria "Seniori/Senioare" pot     

participa numai sportivii care au implinit varsta de 14 ani la momentul competitiei. 

  B.F. - 10 ani (red court, orange court, green court) 

Proba de simplu -  

B.F. - 12, 14, 16, 18 ani; 

Seniori/Senioare - sportivii, care au implinit varsta de 14 ani la momentul competitiei.  



Sistemul 

de   scor: 

Pentru categoria „Red Court” (Red I – 2016-2018, Red II – 2014- 2016) 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) 

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) 

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. 

 

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

consolare, in dependenta de numarul de participanti. Inscrierea la turneul de consolare se 

efectueaza prealabil la arbitrul principal. 

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

avantaj (cu castigarea a doua puncte la rand). 

Pentru Categoria B.F. - 14 ani - Sistemul circular, sau sistemul olimpic in dependenta de 

numarul de participanti. In cazul sistemului olimpic: cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la  

fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu avantaj (cu cistigarea a doua puncte la rand). 

Nominatii pentru locul 1-3. 



 

Prezentul regulament serveste drept invitatie la concurs. ln cazul aparitiei situatiilor de forta majora comitetul organizatoric al 

turneului isi rezerva dreptul de a efectua modificari in regulamentul turneului. 

 
Director SSS de Tenis Ion Tcaci___________________                                                               
 
Arbitru Principal Oleg Ivasco  _____________________ 

 Pentru Categoria B.F. -16 ani - Sistemul circular sau sistemul olimpic, in 

dependenta de numarul de participanti: cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la 

fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu avantaj (cu ca tigarea a doua puncte la 

rand). Nominatii pentru locul 1-3. 

Pentru Categoria B.F. - 18 ani - sistemul circular, sau sistemul olimpic, Yn 

dependenta de numarul de participanti. In cazul sistemului olimpic: cel mai bun din 

trei seturi, cu tie-break la  fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu avantaj (cu 

castigarea a doua puncte la rand). Nominatii pentru locul 1-3. 
Pentru Categoria Seniori/Senioare- sistemul circular sau sistemul olimpic, in 

dependenta de numarul de participanti: cel mai bun din trei seturi, cu tie-break la 

fiecare set la scorul de 6:6, la egalitate cu avantaj (cu castigarea a doua puncte 

la rand). Nominatii pentru locul 1-3. 

Tabloul 

principal: 

16/32 

Conditiile 

de 

inscriere: 

Ofertele de concurs pentru categoriile B.F.- tenis 10, 12, 14, 16, 18 ani, 

Seniori/Senioare se prezinta pana la data de 28 august ora 09:00. Inregistrarea 

la turneu poate fi efectuata online pina la data de 28 august, ora 09:00, 

completand formularul electronic de pe site-ul FNTM 

(www.fntm.md ). 

 
Inscriire la  categoria dublu pina la 17:00, 29.08.2022 la arbitru principal. 

Nota: Participarea este permisa la o singura categorie de virsta in conformitate 

cu anul de nastere, exceptie fiind doar categoria "Seniori/Senioare". La categoria 

"Seniori/Senioare" pot  participa numai sportivii care au implinit varsta de 14 ani la 

momentul competitiei. 

Taxa de 

participare: 
U12, U14, U16, U18, Seniori - 250lei 

Tenis 10 (Red, Orange, Green) - 250lei 

Pentru elevii SSST participarea este 
gratuita. 

Tragerea 

la sorti: 

Tragerea la sorti pentru categoriile B.F.-, 12, 14, 16, 18 ani, Seniori si Sedinta 

Colegiului de arbitri va avea loc luni, 28.08.2022 ora 12:00, în incinta ȘSS de 

Tenis, str. E. Coca 59 

Mingea 
oficiala 

a turneului: 

Head ATP 

Premierea: Diplome, Cupe, Premii de valoare. 

Arbitrul 

principal: 

Arbitrul principal: Oleg Ivașco 079535961 

Reclamatii  

si sugestii: 

Toate reclamatiie si sugestiile se depun la sediul ȘSS de Tenis. Reclamatiile 

vor fi examinate in termen de 30 zile. 



 
 


