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Programul TenisTeens FRT alături de Tenis10 FRT este parte a proiectului oficial al 

Federației Internaționale de Tenis (ITF) denumit “Play and Stay - Serve, Rally, Score”. 

Tenis Teens FRT este programul Federației Române de Tenis (FRT) destinat jucătorilor 

amatori cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani. Programul urmărește implementarea și 

desfășurarea în cluburile afiliate FRT de activități de învățare și dezvoltare a jocului de 

tenis cu ajutorul echipamentului de joc și a terenului adaptat nivelului jucătorilor precum 

și posibilitatea participarii în turnee cu scop recreativ (“de amatori”) în cadrul competițiilor 

TenisTeens FRT organizate pe întreg teritoriul țării. 

În procesul de învățare, pentru cei care au început tenisul după vârsta de 10 ani, se 

recomandă folosirea metodelor “Play and Stay, Serve-Rally-Score“: mingi mai ușoare (ca 

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

scurte și mai ușoare până la formarea deprinderilor specifice jocului de tenis. Toate 

acestea asigură trecerea mai ușoară și în condiții de reușită, pe un teren normal, “de 

adulți”, unde se vor utiliza mingile “galbene”. 

Turneele Tenis Teens FRT sunt organizate în scop recreativ de către cluburile afiliate 

FRT și sunt destinate copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani și vin 

ca o soluție pentru dorința acestora de a participa în întreceri/competiții de nivel amator. 

Turneele se desfășoară în sistem Round Robin (“fiecare cu fiecare”) pe teren „clasic”(de 

adulți) cu mingi “galbene”. 

 

 

 

 

1. Programul TenisTeens FRT 

 

 

 

 

 

1.1 Play and Stay – TenisTeens 
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TenisTeensFRT se desfășoară în două etape identificate prin coduri de culori denumite 

nivelul Galben și nivelul Albastru, diferențiate în funcție de vârsta jucătorilor. 

În funcție de hotărârea organizatorului, turneele pot fi de următoarele tipuri pentru fiecare 

nivel: 

 Simplu/Individual (băieți și fete, separat); 

 Mixt (băieți cu fete); 

 Dublu; 

 Dublu mixt. 

Turneele TenisTeens FRT pentru nivelurile Galben (11-14 ani) și Albastru (15-18ani) este 

recomandat să se organizeze pentru diferite grupe valorice: Starter (începători) și 

Challenger (avansați), în funcție de experiența de joc a participanților.  

 

 

Nivelul Galben Starter (11-12 ani) 

Vârsta recomandată:11-12 ani(inclusiv, până la 31 dec. anul curent). 

Terenul de joc: suprafața de 23,77m lungime / 8,23m lățime (teren clasic). 

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

Rachete:  27 inch (11-12 ani recomandat modelul Lite, până la 230-285g; 

27 inch (13-14 ani recomandat modelul “de adulți”, până la 285-310g). 

 

Nivelul Galben Challenger (13-14 ani) 

 

Vârsta recomandată:13-14 ani(inclusiv, până la 31 dec. anul curent). 

Terenul de joc: suprafața de 23,77m lungime / 8,23m lățime (teren clasic). 

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

Rachete:  27 inch (11-12 ani recomandat modelul Lite, până la 230-285g; 

27 inch (13-14 ani recomandat modelul “de adulți”, până la 285-310g). 

 

1.2 Nivelurile GALBEN & ALBASTRU 

 

Nivelul Galben (11-14 ani) 
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Vârsta recomandată:15-18 ani (inclusiv, până la 31 dec. anul curent). 

Terenul de joc:suprafața de 23,77m lungime / 8,23m lățime (teren clasic). 

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

Rachete:  27 inch (începători, recomandat modelul Lite, până la 280-285g); 

27 inch (avansați recomandat modelul “de adulți”, între 280-333g). 

 

 

 

 

 

Competițiile TenisTeens FRT  se vor organiza pentru următoarele categorii de vârstă: 

 

Ex: Alexandru a împlinit vârsta de 14 ani în data de 1 august, el poate juca la categoria 

Galben până la data de 31decembrie a anului în curs 

Grupe valorice: Starter & Challenger 

Nivelul Galben 11-12 ani – Starter - Recomandat pentru jucătorii care au început tenisul 

după vârsta de 10 ani și practică acest sport la nivel amator. 

Nivelul Galben 13-14 ani – Challenger - Recomandat pentru jucătorii avansați de nivel 

amator sau care au fost activi în circuitul Tenis10FRT, U12 sau U14 însă nu au urmat 

calea tenisului de performanță (inactivi în turnee FRT U12 sau U14 de minimum 1an). 

De asemenea, nivelul Galben Challenger poate fi recomandat și copiilor activi în circuitul 

U10 FRT în anul calendaristic în curs, pentru a le facilita acomodarea la condițiile de joc 

cu mingile galbene respectiv dobândirea de experiență prin meciuri, pentru trecerea 

ulterioară la o categorie superioară (competițiile U12 FRT). 

 

Nivelul Albastru (15-18 ani) 

2.1 Eligibilitatea jucătorilor în turnee 

Nivelul Galben: 11-14 ani inclusiv (eligibil până  la 31 dec. a anului curent) 

2.Turneele TenisTeens FRT 
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Grupe valorice: Starter & Challenger 

Nivelul Albastru 15-16 ani– Starter - Recomandat pentru jucătorii care au început 

tenisul după vârsta de 12 ani și practică acest sport la nivel amator. 

Nivelul Albastru 17-18 ani– Challenger - Recomandat pentru jucătorii avansați care 

practică tenisul la nivel amator sau au fost activi în circuitul de juniori FRT U12, U14, 

U16(fără activitate competițională la aceste categorii în ultimele 6 luni calendaristice) 

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

activi în circuitul de juniori FRT pentru dobândirea de experiență prin meciuri cu conditia  

sa nu fie clasati in Top 50FRT. 

 

 

Pentru a putea participa la turneele TenisTeens FRT, jucătorul trebuie să aibă un cont pe 

site-ul www.tenis10frt.ro. Contul va fi creat și administrat de către jucător sau de unul 

dintre părinți, antrenorul, tutorele etc. 

În cazul în care, în aceeași zi, au loc mai multe competiții TennisTeens, un jucător sepoate 

înscrie la o singurăcompetiție.Un jucător poate participa la ambele niveluri de joc. 

 

a) Înscrierea la turneu 

Fiecare jucător poate fi înscris on-line din contul de pe site-ul www.tenis10frt.ro.  

Înscrierile la turnee se deschid cu 10 zile înainte de data turneului. Acestea vor fi deschise 

până miercuri ora 20:00, din săptămâna turneului. (Spre exemplu, dacă data turneului 

este sambata 20.05, înscrierile se deschid in 10.05, de la orele 10:00 până 

miercuri,17.05, la orele 20:00) 

Programul turneului va fi afișat cel tarziu cu 2 zile pana la data turneului, pe site-ul 

www.tenis10frt.ro. 

 

2.2 Participarea la turnee 

Nivelul Albastru: 15-18 ani inclusiv (eligibil până  la 31 dec. a anului curent) 

http://www.tenis10frt.ro/
http://www.tenis10frt.ro/
http://www.tenis10frt.ro/
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b) Retragerea unui jucător 

Retragerile sunt valide până în ziua de miercuri, orele 20:00, din săptămâna desfășurării 

turneului. În cazul in care un jucator nu se poate prezenta la turneu, dupa efectuarea 

tablourilor de concurs, locul rămas liber va putea fi ocupat la fața locului, în ziua turneului, 

de către un alt participant. 

În cazul în care nu a fost efectuată retragerea on-line de la turneu (abatere*) și a rezultat 

neprezentarea acelui jucător la turneu acesta poate fi sancționat conform următoarelor 

proceduri: 

- 1-2 abateri – avertisment; 

- 3 abateri – sancționare cu 1 luna de la participarea la turnee; 

- 4 abateri – sancționare cu 3 luni de la participarea la turnee; 

- 5 abateri – sancționare de la participarea la turnee pentru anul calendaristic în curs. 

c)  Înregistrarea prezenței la turneu (în ziua turneului) 

Jucatorii înscriși la turneu se vor prezenta, însoțiți de un adult (părinte, rudă, antrenor 

etc), în zona oficială (de primire), amenajată de către clubul organizator, în vederea 

înregistrării prezenței la acel turneu și achitării taxei de participare. 

 

 

 Sistem “Round-Robin”/ “șah”  (fiecare cu fiecare) pe grupe, asigurându-se astfel mai 

multe meciuri pentru fiecare jucător, urmat de disputarea unui tablou final, eliminator. 

Grupele pot fi mixte (băieți și fete) sau exclusiv în grupe de băieți/fete. 

 4-8 jucători sistem “round-robin”/”șah” (fiecare joacă cu fiecare) 

- în cazul în care sunt 4-7 jucători se va forma o singura grupa în care se va juca fiecare 

cu fiecare; 

- în cazul în care sunt 8 jucători, organizatorul poate decide dacă se formează o 

singură grupă, sau 2 grupe în care se va juca fiecare cu fiecare; 

2.3 Sistemul de joc 
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În cazul în care sunt peste 8 participanți la același nivel de joc (Galben sau Albastru) se 

vor forma grupe de câte 4 participanți până la maximum 7, în care se va juca fiecare 

cu fiecare; 

 

Modul de determinare a clasamentului în sistem Round-Robin 

Clasamentul din cadrul grupelor va fi determinat, în ordine, de următoarele criterii: 

a)   Cel mai mare număr de întâlniri câștigate; 

b)   Dacă 2 jucători au același număr de întâlniri câștigate, atunci jucătorul câstigător va 

fi determinat de “rezultatul direct” (câștigatorul meciului disputat în grupă între cei 

doi); 

c)   Dacă 3 sau mai mulți jucători au același număr de întâlniri câștigate, ordinea lor va 

fi decisă astfel: 

1.  în cazul în care s-a jucat după sistemul 2 din 3 tie-break-uri, departajarea va fi indicată 

de cel mai bun coeficient rezultat din următoarea formulă: 

Număr de tie-breakuri câștigate – Număr de tie-breakuri pierdute 

Meciuri jucate 

2.  în cazul în care s-a jucat după sistemul 2 din 3 game-uri, departajarea va fi indicată 

de cel mai bun coeficient rezultat din următoarea formulă:    

Număr de game-uri câștigate – Număr de game-uri pierdute 

Meciuri jucate 

*tie-breakul se numără ca și game-ul; 

3.  în cazul în care s-a jucat un singur tie-break, departajarea va fi indicata de cel mai bun 

coeficient rezultat din următoarea formulă: 

Număr de puncte câștigate – Număr de puncte pierdute 

Meciuri jucate 

4. în  cazul în care s-a jucat un singur set până la 4 sau 6, departajarea va fi indicată de 

cel mai bun coeficient rezultat din următoareaformulă:  
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Număr de seturi câștigate – Număr de seturi pierdute 

Meciuri jucate 

 Tabloul final 

a) În cazul în care au fost 2 grupe de câte 4 participanți, primii doi din fiecare grupă vor 

juca semifinalele “în cruce” după următorul format A1-B2, B1-A2. Pierzătorii 

semifinalei vor juca finala mică, iar câștigătorii vor juca finala mare.Ultimii doi din 

fiecare grupă vor juca în formatul B3-A4, A3-B4 meciuri de palmares. 

b) În cazul în care au fost mai mult de 4 participanți în grupe atunci tabloul final, 

eliminator, va fi de formatul 8 sau 16 jucători (conform anexei 1,respectiv 2) 

 

 

La competițiile din cadrul circuitului Tenis Teens, se vor putea adopta următoarele 

sisteme de scor pentru nivelurile: Galben și Albastru. 

-  meciuri în sistem tie-break până 10 puncte, în caz de egalitate (9-9) se joacă un punct 

“decisiv”; 

-  meciuri în sistem tie-break până la 10 puncte; în caz de egalitate (9-9), se joacă la două 

puncte diferență; 

- 2 game-uri din 3 SAU 3 game-uri din 5, in caz de egalitate la game-uri (1-1 sau 2-2) se 

joaca tie-break clasic pana la 7 puncte ; în caz de egalitate în tie-break (6-6), se joacă la 

două puncte diferență)  

- set scurt până la 4 (în caz de egalitate la 4-4 se joacă un tie-break până la 7 puncte 

clasic; 

- set clasic până la 6 (în caz de egalitate la 6-6, se joacă un tie-break până la 7 puncte 

clasic. 

 

 

În cadrul turneelor TenisTeens jucătorii se vor arbitra și vor ține scorul singuri. În caz de 

neînțelegeri se poate cere intervenția/asistarea arbitrului /directorului de turneu. 

2.4 Sistemul de scor 

2.5. Arbitrajul Turneelor Tenis Teens 
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Este recomandat ca persoanele desemnate să fie arbitri atestați FRT, dar pot fi și 

reprezentanți ai clubului instruiți în vederea arbitrării meciurilor. Arbitrajul va fi efectuat 

conform Regulamentuluide Tenis al FRT. 

 

Jucătorii înscriși la turnee au obligația sa aibă taxa anuală TenisTeens FRT validă 

pentru anul în curs. 

Jucătorii înscriși vor fi membri FRT Tenis Teens și vor beneficia de reduceri la materiale 

și echipamente sportive ale firmelor partenere FRT conform informatiilor afisate pe site-

ul www.tenis10frt/echipament. 

Taxa anuală (valabilă până la 31 decembrie a anului în curs): 

Nivelul Galben: 75 lei/an 

Nivelul Albastru: 75 lei/an 

Taxa anuala de jucator FRT U10/U12/U14 este valida pentru sistemul Tenis Teens si 

vice-versa. 

Taxa anuală se va achita prin O.P. în contul BRD al FRT: 

RO80 BRDE 410S V198 8612 4100         CUI RO 5219525 

Taxa de participare la turnee 

Sezon outdoor (vara) până la 60lei/jucător (1mai - 1oct) 

Sezon indoor (iarna) până la 80lei/jucător (1oct - 1mai) 

În cazul în care tuturor participantilor li se oferă de către organizator condiții de ospitalitate 

(apă, fructe, etc) și premii constând în: echipament de tenis, medalii de participare, cărți 

sau alte beneficii, taxa de participare poate fi crescută cu maximum 20lei/participant. 

Codul de identificare TenisTeens 

Codul de identificareTenisTeens FRT reprezintă identitatea jucătorului în acest sistem și 

atestă dovada calității de membru FRT Tenis Teens. 

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

competițional TenisTeens FRT, trebuie să fie înregistrați pe site-ul www.tenis10frt.ro.  

3.Taxe 

http://www.tenis10frt.ro/
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Părinții, tutorele, reprezentanții legali, o rudă sau antrenorul au obligația să creeze un 

cont pe site-ul www.tenis10frt.rounde vor încărca o copie a dovezii plății taxei anuale 

și a adeverinței medicale a copilului. După crearea contului și a încărcării 

documentelor mai sus menționate, contul va fi activat de către administratorul FRT. 

Jucătorii se vor putea apoi înscrie on-line, din contul propriu, la turnee. 

 

În urma înregistrării efectuate pe site, fiecare jucător va primi un cod de identificare vizibil 

în profilul său. 

Codul de identificare TenisTeens FRT va putea fi folosit cu valoare de discount la 

cumpărăturile on-line (cod voucher = cod de identificare) cu firmele partenere ale FRT 

conform informațiilor afișate pe site-ul www.tenis10frt.ro/echipament. 

 

 

 

 

 

La locul de desfășurare a turneului este necesară prezența unui cadru medical, a unei 

persoane adulte cu atestat de calificare pentru acordarea primului ajutor. Structura 

sportivă responsabilă pentru organizarea unui turneu TenisTeens FRT trebuie să se 

asigure că toate persoanele implicate în desfășurarea competiției sunt autorizate și 

prezente la turneu. 

 

 

 

Toți jucătorii (copiii) care participă la turneele din cadrul circuitului Tenis10 FRT sunt 

obligați să aibă aviz medical conform legislatiei în vigoare. Adeverința medicală 

eliberată de medicul de familie trebuie să conțină mențiunea: Clinic sănătos, nu suferă 

de boli cronice. Apt pentru sport (tenis) și practicarea efortului fizic. 

Valabilitatea adeverinței medicale trebuie să acopere întreaga perioadă de desfășurare 

a turneului. 

Dovada adeverinței medicale va trebui încărcată OBLIGATORIU în forma unui document 

(format jpg.) pe contul jucătoruluide pe site-ul www.tenis10FRT.rode către părintele, 

antrenorul sau reprezentantul legal al jucătorului.  

4. Asistența medicală 

5. Avizul medical 

 

http://www.tenis10frt.ro/
http://www.tenis10frt.ro/
http://www.tenis10frt.ro/
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Lipsa adeverinței medicale poate atrage după sine neacceptarea jucătorului în 

turneu. 

Toți jucătorii care se înscriu la turneele organizate sub licența TenisTeens FRT sunt de 

acord, ca o condiție a înscrierii lor, ca, pentru ei, executorii lor 

legali,administratori,manageri,moștenitori și reprezentanți legali să renunțe la pretențiile 

de orice fel, natură sau descriere incluzând starea lor medicală, revendicări sau 

accidentări din trecut, prezent sau viitor, dacă există, suportate în călătoria către / de la 

turneul de tenis sau în timpul participarii la respectivul turneu de tenis, împotriva 

organizatorilor turneului sau a Federației Române de Tenis care autorizează aceste 

competiții. 

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

concurs poate decide întreruperea și/sau amânarea meciurilor. 

Faptul că reprezentanții copiilor le permit acestora să joace înseamnă acceptul asumării 

responsabilității privind orice incident neplăcut care poate să apară. 

 

 

Jucătorii înscriși la competițiile TenisTeens sunt direct responsabili de conduita lor pe 

toata durata de desfășurare a evenimentului sportiv organizat. 

Jucătorii sunt obligați ca, în spațiile amenajate pentru desfășurarea turneelor TenisTeens, 

sa aibă un comportament cuviincios, sportiv, iar vestimentația lor să fie adecvată 

desfășurării unei competiții sportive. 

Cazurile de indisciplină și nerespectare a Regulamentului competițiilor TenisTeens atât 

de către sportivi, cât și de însoțitorii acestora vor atrage după sine sancționarea 

jucătorilor. În funcție de gravitate, se merge de la avertisment, până la scoaterea din 

competiție. 

Prin înscrierea în sistemul TenisTeens, toți jucătorii își dau acceptul că vor respecta atât 

Regulamentul TenisTeens, cât și Regulile de bază ale jocului de tenis, promovate 

de ITF/FRT. 

6. Reguli de conduită si sanctiuni 


