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Programul TenisTeens-FRT, alaturi de Tenis10 FRT, este parte a proiectului oficial al 

Federatiei Internationale de Tenis (ITF) denumit “Play and Stay - Serve, Rally, 

Score”. 

TenisTeens-FRT este programul Federatiei Romane de Tenis (FRT) destinat jucatorilor 

amatori cuprinsi intre 11-17 ani. Programul urmareste implementarea si desfasurarea 

in cluburile afiliate si agreate ale FRT de activitati de invatare si dezvoltare a jocului de 

tenis cu ajutorul echipamentului de joc si a terenului adaptat nivelului cat si posibilitatea 

participarii in turnee cu scop recreativ (“de amatori”) in cadrul competitiilor TenisTeens-

FRT organizate pe intreg teritoriul tarii. 

 

In procesul de invatare, pentru cei care au inceput tenisul dupa varsta de 10 ani, se 

recomanda folosirea metodelor “Play and Stay, Serve-Rally-Score“: mingi mai usoare 

(ca presiune si gramaj), terenuri redimensionate (mai mici), filee mai joase, rachete mai 

scurte si mai usoare pana la formarea deprinderilor specifice jocului de tenis. Toate 

acestea asigura trecerea mai usoara, si in conditii de reusita, pe un teren normal, “de 

adulti”, unde se vor utiliza mingiile “galbene”. 

 

Turneele Tenis Teens-FRT sunt organizate in scop recreativ de catre cluburile FRT si 

sunt destinate copiilor si adolescentilor cuprinsi intre11-17ani si vin ca o solutie pentru 

dorinta acestora de a participa in intreceri/competitii de nivel amator. Turneele se 

desfasoara in sistem Round Robin (“fiecare cu fiecare”) pe teren “clasic “ (de adulti) cu 

mingi “galbene”. 

1. Programul Tenis Teens FRT

1.1 Play and Stay – Tenis Teens – Serve, Rally, Score! 
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TenisTeens-FRT se desfasoara in 2 etape de coduri de culori denumite: 

 Nivel Galben si Albastru.  

Turneele pot fi de urmatoarele tipuri pentru fiecare nivel: 

 Simplu/Individual (baieti si fete, separat),  

 mixt (baieti cu fete)  

 dublu, 

 dublu mixt, 

 in functie de decizia organizatorului. 

Turneele Tenis Teens- FRT pentru nivelurile Galben (11-14ani) si Albastru (14-17ani) 

se recomanda sa se organizeze pentru diferite grupe valorice: Starter (incepatori) si 

Challenger (avansati) in functie de experienta de joc a participantilor.  

 

 

Varsta recomandata (11-14ani- inclusiv, pana la 31 dec. anul curent) 

Terenul de joc:  Suprafata de 23,77m Lungime (78ft.)/ 8,23m latime (27ft.) 

Mingi de joc: galbene (de adulti), 56,5 - 58,5gr., diametru 6,5 cm, aprobate ITF 

Rachete: 27 inch (11-12 ani recomandat modelul Lite, pana la 230-285gr.) 

                27 inch (13-14 ani recomandat modelul “de adulti”, pana la 285gr-310gr.) 

 

 

Varsta recomandata (14-17ani – inclusiv, pana la 31dec. anul current) 

Terenul de joc:  Suprafata de 23,77m Lungime (78ft.)/ 8,23m latime (27ft.) 

Mingi de joc: galbene (de adulti), 56,5 - 58,5gr., diametru 6,5 cm., aprobate ITF 

1.2. Nivelurile GALBEN & ALBASTRU 

Nivelul Galben (11-14ani) 

Nivelul Albastru (14-17ani) 
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Rachete: 27 inch ( incepatori, recomandat modelul Lite, pana la 280-285gr.) 

                27 inch (avansati recomandat modelul “de adulti”, intre 280gr-333gr.) 

 

 

 

 

 

Competitiile Tennis Teens , sub egida FRT,  se vor organiza pentru urmatoarele 

categorii de varste: 

 

 

Nivelul Galben: 11-14 ani, inclusiv  (eligibil pana la 31 dec. a anului current) 

Ex: Alexandru a implinit varsta de 14 ani in data de 1 august, el poate juca la categoria 

Galben pana la 31dec a anului in curs 

 

  

Nivelul Galben – Starter - Recomandat pentru jucatorii care au inceput tenisul dupa 

varsta de 10 ani si practica acest sport la nivel amator. 

Nivelul Galben – Challenger - Recomandat pentru jucatorii avansati de nivel amator 

sau care au fost activi in circuitul Tenis10FRT, U12 sau U14 insa nu au urmat calea 

tenisului de performanta (inactivi in turnee FRT U12 sau U14 de minim 6 luni) 

De asemnea, nivelul Galben Challenger, poate fi recomandat si copiilor activi in circuitul  

U10 FRT in anul calendaristic in curs, pentru a le facilita acomodarea la conditiile de joc 

cu mingile galbene respectiv dobandirea de experienta prin meciuri.pentru trecerea 

ulterioara la categorie superioara, competitiile U12 (Under 12) FRT. 

 

 

2.1 Eligibilitatea jucatorilor in turnee 

Nivelul Galben (11-14ani) 

Grupe valorice: Starter & Challenger 

2.Turneele Tenis Teens FRT 
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Nivelul Albastru: 14-17 ani, inclusiv (eligibil pana la 31 dec. a anului curent) 

Ex: Alexandra a implinit varsta de 17 ani in data de 1 august, ea poate juca la categoria 

Albastru pana la 31dec a anului in curs. 

 Grupe valorice: Starter & Challenger  

Nivelul Albastru – Starter - Recomandat pentru jucatorii care au inceput tenisul dupa 

varsta de 12 ani si practica acest sport la nivel amator. 

Nivelul Albastru– Challenger - Recomandat pentru jucatorii avansati care practica 

tenisul la nivel amator sau au fost activi in circuitul de juniori FRT U12, U14, U16 (fara 

activitate competitionala la aceste categorii in ultimele 6 luni calendaristice) 

De asemnea, Nivelul Albastru-Challenger, poate fi recomandat copiilor de nivel U12  

activi in circuitul de juniori FRT pentru dobandirea de experienta prin meciuri. 

 

 

 

 

Pentru a putea participa la turneele Tennis Teens jucatorul trebuie sa aiba un cont pe 

site-ul www.tenis10frt.ro. Contul va fi creat si administrat de catre jucator sau unul dintre 

parinti, antrenorul, tutorele etc. 

In cazul in care, in aceeasi zi, au loc mai multe competitii Tennis Teens, un jucator se 

poate inscrie la o singura competitie.  

Un jucator poate participa la ambele nivele de joc.  

 

a) Inscrierea la turneu 

Fiecare jucator poate fi inscris on-line din contul de jucator. 

Inscrierile la turnee se deschid cu 2 saptamani inainte de data turneului.  

Acestea vor fi deschise (o saptamana) - de duminica ora 08.00am si pana duminica 

urmatoare ora 24.00, din saptamana premergatoare turneului, 

2.2 Participarea la turnee 

Nivelul Albastru (14-17ani) 
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 - (ex: data turneului: 20.05 -- inscrieri deschise: duminica, 07.05, orele 08.00  

                                            -- inscrieri inchise,14.05, orele 24.00)   

Programul turneului si tablourile de concurs vor fi intocmite si afisate in ziua de 

miercuri, pana la orele 21.00, din saptamana cu concursul pe site-ul www.tenis10frt.ro 

si facebook/tenis10frt.  

 

       b) Retragerea unui jucator  

Retragerile sunt valide pana in ziua de luni, orele 24.00, din saptamana desfasurarii 

turneului. 

In cazul retragerii, locul ramas liber va putea fi ocupat si la fata locului in ziua turneului 

de catre un alt participant. 

In cazul in care nu a fost efectuata retragerea on-line de la turneu (abatere*) si a 

rezultat neprezentarea acelui jucator la turneu acesta poate fi sanctionat conform 

urmatoarelor proceduri: 

- 1-2 abateri – avertisment; 

- 3 abateri – sanctionare 1 luna de la participarea la turnee; 

- 4 abateri – sanctionare 3 luni de la participarea la turnee; 

- 5 abateri – sanctionare la participarea la turnee pentru anul calendaristic in curs. 

      

c)  Inregistrarea prezentei la turneu (in ziua turneului) 

     Copiii inscrisi la turneu se vor prezenta, insotiti de un adult (parinte, ruda, antrenor 

etc), in zona oficiala (de primire), amenajata de catre clubul organizator, in vederea 

inregistrarii prezentei la acel turneu si achitarii taxei de participare. 
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 Sistem “Round-Robin”/ “sah”  (fiecare joaca cu fiecare in grupa sa) asigurandu-

se astfel mai multe meciuri fiecarui jucator, urmat de disputarea unui tablou final, 

eliminator. Grupele pot fi mixte (baieti si fete) sau exclusiv grupe de baieti/fete. 

 4-8 jucatori sistem “round-robin”/”sah” (fiecare joaca cu fiecare) 

 In cazul in care sunt 4-7 jucatori se va forma o singura grupa in care se va juca 

fiecare cu fiecare; 

 

- In cazul in care sunt 8 jucatori organizatorul poate decide daca se formeaza o 

singura grupa, sau 2 grupe in care se va juca fiecare cu fiecare; 

 In cazul in care sunt peste 8 participanti la acelasi nivel de joc 

(Rosu/Portocaliu sau Verde) se vor forma grupe de 4 participanti pana la 

maxim 7, in care se va juca fiecare cu fiecare; 

 

Modul de determinare a clasamentului in sistem Round-Robin: 

    Clasamentul din cadrul grupelor  va fi determinat de primul dintre 

urmatoarele criterii: 

 

a)    Cel mai mare numar de intalniri castigate; 

b)    Daca 2 jucatori au acelasi numar de intalniri castigate, atunci jucatorul 

castigator va fi determinat de “rezultatul direct” (castigatorul meciul dintre cei 

doi  disputat in grupa); 

c)    Daca 3 jucatori sau mai multi au acelasi numar de intalniri castigate, 

ordinea lor va fi decisa de: 

 

1.    In cazul in care s-a jucat 2 din 3 tie-break-uri.  

Departajarea va fi indicata de cel mai bun coeficient (pozitiv) rezultat din 

urmatoarea formula:    

                  Numar de tie-breakuri castigate – Numar de tie-breakuri pierdute 

Meciuri jucate 

 

 

2.3 Sistemul de joc 
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2.    In cazul in care s-a jucat 2-3 game-uri. 

Departajarea va fi indicata de cel mai bun coeficient  rezultat  din urmatoarea 

formula:       

                  Numar de gameuri castigate – Numar de gameuri pierdute 

Meciuri jucate 

*tie-breakul se numara ca si game; 

 

             3.   In cazul in care s-a jucat un singur tie-break. 

           Departajarea va fi indicata de cel mai bun coeficient rezultat din urmatoarea          

formula:                 Numar de puncte castigate – Numar de puncte pierdute 

                                                      Meciuri jucate 

 

            4. In  cazul in care s-a jucat un singur set pana la 4 sau 6 

Departajarea va fi indicata de cel mai bun coeficient rezultat din urmatoarea          

formula:                  Numar de seturi castigate – Numar de seturi pierdute 

                                                               Meciuri jucate 

 

 Tabloul final 

 

a) In cazul in care au fost 2 grupe de 4 participanti: 

Primii doi din fiecare grupa vor juca seminalele “in cruce” dupa urmatorul 

format A1-B2, B1-A2. Pierzatorii semifinalei vor juca finala mica; castigatorii 

vor juca finala mare. 

Ultimii doi din fiecare grupa vor juca in formatul B3-A4, A3-B4 meciuri de 

palmares. 

b) In cazul in care au fost mai mult de 4 participanti in grupe atunci tabloul final, 

eliminator, va fi de formatul 8 sau 16 jucatori.  

 

 Sistem Tablou Ierarhic “(oglinda)”  
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La competitiile din cadrul circuitului Tenis Teens, se vor putea adopta urmatoarele 

sisteme de scor pentru nivelurile: Galben si Albastru 

-  meciuri Tie-Break pana la 7 sau 10 puncte , in caz de egalitate (6-6/9-9) se joaca un 

punct “decisiv” 

-  meciuri Tie-Break pana la 7 sau 10 puncte , in caz de egalitate (6-6/9-9) se joaca la 

doua puncte diferenta. 

-  meciuri in sistem Tie-Break pana la 10 puncte , in caz de egalitate (6-6/9-9) se joaca 

la doua puncte diferenta,  

- set scurt pana la 4 ( la 3-3 un tie-break pana la 7 puncte, )- set pana la 6. 

 

 

 

In cadrul turneelor Tennis Teens jucatorii se vor arbitra singuri si tine scorul. In caz de 

neintelegeri se poate cere interventia/asistarea arbitrului de turneu/directorului de 

turneu. 

Este recomandat ca persoanele desemnate sa fie arbitri atestati FRT, dar pot fi si 

reprezentanti ai clubului instruiti in vederea arbitrarii meciurilor. Arbitrajul va fi efectuat 

conform Regulamentului de Tenis FRT. 

 

 

 

 

Jucatorii inscrisi la turnee au obligatia sa aibe taxa anuala Tenis Teens FRT 

valida pentru anul in curs. 

Jucatorii inscrisi in sistemul Tennis Teens, vor fi membri legitimati FRT si vor beneficia 

de reduceri la materiale si echipamente sportive ale firmelor partenere FRT. 

2.4 Sistemul de scor 

3.Taxe 

2.5. Arbitrajul Turneelor Tenis Teens 
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Taxa anuala (valabila pana la 31 decembrie a anului in curs)                                                   

Nivelul Galben: 50lei (achitata pana la 31martie); 60 lei (dupa 31 martie) 

Nivelul Albastru: 50lei (achitata pana la 31martie); 60 lei (dupa 31 martie) 

Taxa anuala se va achita prin O.P. in contul BRD al FRT:  

RO80 BRDE 410S V198 8612 4100 

 

Taxa de participare la turnee 

Sezon outdoor (vara) pana la 40lei/juc. (1mai - 1oct) 

Sezon indoor (iarna) pana la 60lei/juc. (1oct - 1mai) 

In cazul in care tuturor participantilor li se ofera de catre organizator conditii de 

ospitalitate (apa, fructe, etc) si premii constand in: echipament de tenis, medalii de 

participare, carti sau alte beneficii, taxa de participare poate fi crescuta cu maxim 

30lei/participant. 

 

Legitimatia TenisTeens 

Toți copiii (jucătorii) care doresc să participe la turneele cuprinse în calendarul 

competițional Tenis10FRT, trebuie să fie inregistrați pe site-ul www.tenis10frt.ro. 

Parinții, tutorele, reprezentanții legali, o rudă sau antrenorul au obligația să creeze un 

cont pe site-ul tenis10frt.ro unde vor încarca o copie a dovezii plații taxei anuale, cat si a 

adeverinței medicale a copilului (valabila pe anul in curs). In urma inregistrării efectuate 

pe site fiecare jucător va primii un cod de identificare vizibil în profilul său. 

Codul de identificare reprezintă identitatea jucătorului in acest sistem. 

Dupa crearea contului și a incărcării documentelor mai sus menționate contul va fi 

activat. Copiii se vor putea înscrie la turnee on-line din contul jucătorului.  

Codul de identificare Tenis10FRT va putea fi folosit in magazinele partenere FRT: 

Wilson, Head, Tennis Revolution, Isostar, Reco, Multisport conform informatiilor afisate 

pe site-ul tenis10frt.ro/echipament 
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La locul de desfasurare al meciurilor este necesara prezenta unui cadru medical/o 

persoana adulta cu atestat de prim-ajutor. 

Clubul sau Asociatia Sportiva organizatoare de un turneu Tenis Teens este pe deplin 

responsabila pentru asigurarea faptului ca toate persoanele implicate in organizarea 

competitiei sunt autorizate. 

 

 

 

Toti jucatorii (copiii) care participa  la  turnee  din  cadrul  Circuitului  FRT – Tenis 

Teens, sunt obligati  sa aiba aviz medical  conform  legislatiei  in vigoare. Adeverinta 

 medicala eliberata de medicul de familie trebuie sa contina mentiunea apt pentru 

sport (tenis) si practicarea efortului fizic. 

Valabilitatea adeverintei medicale trebuie sa acopere intreaga perioada de desfasurare 

a turneului. 

Dovada adeverintei medicale va trebui incarcata ca document (format jpg.) pe contul 

jucatorului de pe site-ul www.tenis10frt.ro OBLIGATORIU de catre jucator, parinte, 

antrenorul sau reprezetantul legal al jucatorului.  

Lipsa adeverintei medicale atrage dupa sine neacceptarea jucatorului in turneu. 

 

Toti jucatorii care se inscriu la turnee organizate sub licenta TenisTeens sunt de acord, 

ca o conditie a inscrierii lor, ca, pentru ei, executorii lor legali,  administratori,  manageri, 

 mostenitori  si  reprezentanti  legali  sa renunte la pretentiile de orice fel, natura sau 

descriere incluzand  starea lor medicala, revendicari sau accidentari din trecut, prezent 

sau viitor, daca exista, suportate in calatoria catre / de la turneul de tenis sau in timpul 

participarii la respectivul turneu de tenis, impotriva organizatorilor turneului  sau  a 

 Federatiei  Romane  de  Tenis  care  autorizeaza  aceste competitii. 

In caz de conditii meteo nefavorabile (temperaturi foarte ridicate, ploaie), directorul de 

concurs poate decide intreruperea si/sau amanarea meciurilor. 

4 Asistenta medicala 

5. Avizul medical 
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Faptul ca reprezentantii copiilor le permit acestora sa joace inseamna acceptul asumarii 

responsabilitatii privind orice incident neplacut care poate sa apara. 

 

 

 

 

Jucatori inscrisi la competitiile Tennis Teens sunt direct responsabili de conduita lor pe 

toata durata de desfasurare a evenimentului sportiv organizat. 

Jucatorii sunt obligati ca, in spatiile amenajate pentru desfasurarea turneelor Tennis 

Teens, sa aiba un comportament cuviincios, sportiv, iar vestimentatia lor sa fie adecvata 

desfasurarii unei competitii sportive. 

Cazurile de indisciplina si nerespectare a Regulamentului competitiilor Tennis 

Teens atat de catre sportivi, cat si de insotitorii acestora atrag dupa sine sanctionarea 

jucatorilor. In functie de gravitate, se merge de la avertisment, la scoaterea din 

competitie. 

Prin inscrierea in Tennis Teens, toti jucatorii isi dau acceptul ca vor respecta atat 

Regulamentul TenisTeens, cat si Regulile de baza ale jocului de tenis, promovate 

de ITF/FRT. 

6. Reguli de conduita 


