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1.

Programul FRT- Tenis10

1.1 DespreTenis10
Programul FRT Tenis10 este parte a proiectului oficial al Federației Internaționale de Tenis
(ITF) denumit “Play and Stay- Tennis10’s - Serve, Rally, Score”
FRT- Tenis10 este programul Federației Române de Tenis (FRT) destinat copiilor între 4 și
10 ani integrand prin desfasurarea sa valorile programului „sportului pentru toti” si are ca
obiective:
1) descoperirea timpurie a jocului de tenis de către copii;
2) facilitarea învățării elementelor tehnico-tactice cu ajutorul echipamentului de joc și a
terenului adaptat vârstei;
3) menținerea sănătății, recreerea si socializarea prin practicarea „sportului alb”, tenisul.
Programul urmărește implementarea și desfășurarea în cluburile afiliate și agreate FRT a
programului sportul pentru toti prin activități de învățare și dezvoltare a jocului de tenis dar si
de întrecere în cadrul turneelor Tenis10 organizate pe întreg teritoriul țării.

1.2 Aspecte generale
Motto-ul ITF Tennis10’s: “Mai ușor, mai distractiv, mai sănătos”.
Programul FRT- Tenis10 reprezintă o extensie de soluții destinate copiilor între 4 și 10ani,
inclusiv, în care se folosesc mingi mai ușoare (ca presiune și gramaj), terenuri
redimensionate (mai mici), filee mai joase, rachete mai scurte și mai ușoare. Toate acestea
îi pregătesc pe viitorii jucători să se mute pe un teren clasic, “de adulți” și să utilizeze mingile
“galbene”. Astfel, faza de inițiere în tenis devine mai ușoară, mai distractivă și, totodată, un
factor de îmbunătățire a stării de sănătateși a educației, în general.

1.3. Nivelurile Tenis10 (Roșu, Portocaliu, Verde)
Tenis10 se desfășoarăîn 3 etape sau coduri de culori (Roşu / Portocaliu / Verde).
Antrenorul/ instructorul copilului este responsabil de alegerea adecvată a nivelului de joc.
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Nivelul Roșu:
Vârsta recomandată: 5-8 ani;
Terenul: recomandarea suprafeței este 11-13mlungime (32-42 feet)/4-6m lățime (14-20 ft.);
Mingile Roșii sunt mai mari, cu un diametru de 8-9cm șicu 75% mai decomprimate decât
mingile de adulți;
Rachetele: se recomandă folosirea rachetelor de 17-23inch lungime (43-58cm);
Înălțimea fileului: se recomandăînălțimea de 0,80-0,84m.

Nivelul Portocaliu:
Vârsta recomandată: 8-10 ani;
Terenul: recomandarea suprafeței este de 18m lungime(58-60ft.)/6,1-8,23m lățime(20-27ft.);
Mingile Portocalii au un diametru de 7-8 cm și sunt cu 50% mai decomprimate decât mingile
de adulți;
Rachetele: se recomandă folosirea rachetelor de 23-25 inch (58,4-63,5cm);
Înălțimea fileului: se recomandă înălțimea de 0,80-0,914m.

Nivelul Verde:
Vârsta recomandată: 9-10ani;
Terenul: se joacă pe tot terenul de simplu 23,77m lungime(78ft.)/ 8,23m lățime(27ft.)
Mingile Verzi au un diametru de 7-8cm și sunt cu 25% mai decomprimate decât mingile de
adulți;
Rachetele: se recomandă folosirea rachetelor de 25-26 inch (63,6-66cm);
Înălțimea fileului: 0,914m (înălțimea “clasică” a fileului pe terenul de adulți).
1.4 Reprezentantul jucătorului (părinte, tuturore, antrenor)
Părintele/reprezentantul legal este persoana care are dreptul de a crea, înregistra și
administracontul jucătorului și de înscriere a acestuia în competiții.
Prin înregistrarea în sistemul FRT Tenis10, acestaîși asumă răspunderea pentru încărcarea
(upload) pe contul jucătorului a adeverintei medicale și a dovezii plătii taxei anuale FRTTenis10.
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1.5 Taxe
1.5.1 Taxa anuală FRT-Tenis10
Taxa anuală FRT-Tenis10 se achită o singură dată pe an cu O.P. în contul Federației
Române de Tenis deschis la BRD, nr.cont: RO80 BRDE 410S V198 8612 4100,CIF
RO5219525, Sediu: str. Vasile Conta nr.16, sec.2, București, după cum urmează:
Nivel Roșu: 75 lei/an
Nivel Portocaliu: 75lei/an
Nivel Verde: 75lei/an
Taxa anuală Tenis10 FRT achitată în anul în curs pentru categoria portocaliu sau verde este
valabilă și pentru circuitul FRT de copii U10 (Under10). De asemenea, (vice-versa) taxa
achitata la categoria U10 (Under10) este valabila pentru sistemul Tenis10FRT
Taxele sunt valabile până la data de 31 decembrie a anului calendaristic în curs.
Neachitarea taxei anualeFRT- Tenis10 atrage după sine neacceptarea jucătorului în
turneu.

1.5.2 Taxa de participare la turneele FRT- Tenis10
Taxa de participare la turnee se achită la fiecare concurs la care copilul va lua parte.
Însoțitorii jucătorilor (părinte, antrenor, reprezentant legal, rudă) vor plăti clubului
organizator/organizatorului o taxă de participare la turneu, în funcție de sezonul indoor sau
outdoor, de condițiile de ospitalitate și de premiile oferite.

Taxa de participare la turnee:
Sezon outdoor (1mai - 1oct.) 50 lei/jucător
Sezon indoor (1oct - 1mai) 70 lei/jucător
În cazul în care tuturor participanților li se oferă de către organizator condiții de ospitalitate
constând în: apă, fructe și/sau bufet/minuturi cât și premii constând în: echipament de tenis,
medalii de participare, jucării, cărți sau alte beneficii materiale (exclus bani), taxa de
participare poate fi marită cu un cuantum de pana la 20 lei/participant.
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1.6 Avizul medical
Toți jucătorii (copiii) care participă la evenimente FRT Tenis10 sunt obligați să aibe in termen
adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie cu mentiunea: „ Apt pentru sport
(tenis) si practicarea exercitiilor fizice. Nu este inregistrat in evidenta bolilor cronice sau
acute.”
Valabilitatea adeverintei medicale trebuie să acopere întreaga perioadă de desfășurare a
evenimentului.
Dovada adeverintei medicale va trebui încărcată OBLIGATORIU în forma unui document
(format .jpg, .pdf, .png) pe contul jucătorului de pe site-ul www.tenis10frt.ro de către
reprezentantul legal al jucătorului (părinte, antrenor etc.)

Toți jucătorii care se înscriu la evenimentele organizate sub egida FRT Tenis10 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 eveniment tenisistic, împotriva organizatorilor evenimentului sau a Federației
Române de Tenis care autorizează aceste evenimente.

1.7 Codul de identificare
Codul de identificare Tenis10FRT reprezintă identitatea jucătorului pe site-ul tenis10frt.ro și
atestă dovada calității de membru Tenis10 al FRT.
Toți copiii (jucătorii) care doresc să participe la evenimente Tenis10FRT (turnee), trebuie
să aibe cont pe site-ul www.tenis10frt.ro.
Părinții, tutorele, reprezentanții legali, o rudă sau antrenorul au obligația să creeze acest
cont pe site-ul www.tenis10frt.ro. Părinții, tutorele, reprezentanții legali, o rudă sau antrenorul
au obligația să creeze acest cont pe site-ul www.tenis10frt.ro.
Contul va fi înregistrat pe site dupa completarea datelor personale. Contul va fi validat de
către părintele, tutorele, reprezentanții legali, o rudă sau antrenorul care a întocmit contul,
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prin activarea link-ului primit pe e-mailul menționat în momentul creării contului. (măsura
de securizare a bazei de date cu informații personale)
Finalizarea înscrierii in sistem (pe site)
Contul va fi activat în maxim 24h de către responsabilul IT al site-ului. Jucătorii se vor
putea apoi înscrie la turnee on-line, din contul propriu.
Incărcarea copiei dovezii plății taxei anuale și a avizului medical al copilului este
obligatorie.
În urma înregistrării efectuate pe site, fiecare jucător va primi un cod de identificare vizibil în
profilul său.
Codul de identificareFRT-Tenis10 va putea fi folosit cu valoare de discount la cumpărăturile
on-line de la firmele partenere ale FRT conform informațiilor afișate pe site-ul
www.tenis10frt.ro/echipament.

1.8 Turneele FRT Tenis10
Turneele FRT Tenis10 înglobează descoperirea jocului pe puncte, creșterea abilităților de a
juca tenis, dezvoltarea strategiilor de bază ale acestui sport, disciplina și atitudinea de fairplay. Aceste turnee sunt bine-venite pentru experiența oricărui participant (jucător) și
reprezintă o punte de legatură către competițiile de juniori FRT și tenisul de performanță.
Evenimentele Tenis10FRT (turneele) sunt organizate ca activitati fizice cu scopul mentinerii
sanatatii, socializarii si recreerii ca parte a programului sportul pentru toti.
Se recomandă ca jucătorii să treacă de la un nivel la altul în baza deciziei antrenorului, ca
urmare a testarii jucătorului (d.p.d.v. tehnico-tactic) și în urma nivelului de succes atins la
concursuri.
Turneele se vor desfășura pentru cele 3 niveluri de joc: Roșu, Portocaliu și Verde.
În cadrul turneelor, se pot desfășura întâlniri de simplu, de dublu, dublu mixt sau pe echipe,
în funcție de hotărârea organizatorului.
În cadrul unui turneu, se pot desfășura, la decizia organizatorului, grupe valorice distincte:


Starter (recomandat pentru debutanți: 0-3 turnee)



Challenger (recomandat pentru jucători avansați: peste 3 turnee)



Master (recomandat jucatorilor cu experienta in competitiile U10FRT)
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Niveluri valorice
ROȘU Starter (recomandat pentru debutanți: 0-3 turnee)


Vârsta recomandată: 5-8 ani (inclusiv, până la 31 dec. a anului curent);



Suprafața terenului:11-13m lungime (32-42 feet) / 4-6m lățime (14-20 ft.);



Mingile Roșii: diametru 8-9 cm, cu 75% mai decomprimate decât mingile de adulți;



Rachetele: sunt recomandate rachete de 17-23 inch lungime (43-58cm);



Înălțimea fileului: se recomandăînălțimea de 0,80-0,84 m;



1 SINGUR Careu de Serviciu;



Sistemul de scor, vezi subcapitolul 1.8.4.

ROȘU Challenger(recomandat pentru jucători avansați: peste 3 turnee)


Vârsta recomandată: 5-8 ani (inclusiv,până la 31 dec. a anului curent);



Suprafața terenului:11-13m lungime (32-42 feet) / 4-6m lățime (14-20 ft.);



Mingile Roșii: diametru 8-9 cm, cu 75% mai decomprimate decât mingile de adulți;



Rachetele: sunt recomandate rachete de 17-23 inch lungime (43-58cm);



Înălțimea fileului: se recomandăînălțimea de 0,80-0,84 m;



2 CAREURI de Serviciu;



Sistemul de scor, vezi subcapitolul 1.8.4.

PORTOCALIU Starter (recomandat pentru debutanți: 0-3 turnee)


Vârsta recomandată: 8-10 ani (inclusiv, până la 31 dec. a anului curent)



Suprafața terenului(“îngustat lateral”):18m lungime/6,1m lățime;



Mingile Portocalii: diametru 7-8cm, cu 50% mai decomprimate decât cea galbenă;



Rachetele:sunt recomandate rachete de 23-25 inch (58,4-63,5cm);



Înălțimea fileului: se recomandă 0,80-0,914 m (la mijlocul fileului);



2 Careuri de Serviciu;



Sistemul de scor, vezi subcapitolul 1.8.4.
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PORTOCALIU Challenger (recomandat pentru jucători avansați: peste 3 turnee)


Vârsta recomandată: 8-10 ani (inclusiv,până la 31 dec. a anului curent);



Suprafața terenului:18m lungime/ 8,23m lățime(“pe toată lățimea terenului de
simplu”);



Mingile Portocalii: diametru 7-8cm, 50% mai decomprimate decât cea galbenă;



Rachetele recomandate de 23-25 inch (58,4-63,5cm);



Înălțimea fileului: se recomandă 0,80-0,914m (la mijlocul fileului);



2 Careuri de Serviciu;



Sistemul de scor, vezi subcapitolul 1.8.4.

VERDE Starter (recomandat pentru debutanți: 0-3 turnee)


Vârsta recomandată: 9-10ani (inclusiv,până la 31 dec. a anului curent)



Terenul clasic:23,77m lungime(78ft.)/ 8,23m lățime(27ft.)



Mingile Verzi: diametru 7-8cm, cu 25% mai decomprimate decât mingile de adulți;



Rachete recomandate:25-26 inch (63,6-66cm)



Înălțimea fileului: 0,914m (înălțimea “clasică” a fileului pe terenul de adulți)



SISTEM DE SCOR: vezi subcapitolul 1.8.4

VERDE Challenger (recomandat pentru jucători avansați:peste 3 turnee)


Vârsta recomandată: 9-10ani, (inclusiv până la 31 dec. a anului curent)



Terenul clasic: 23,77m lungime(78ft.)/ 8,23m lățime(27ft.)



Mingile Verzi: diametru 7-8cm, cu 25% mai decomprimate decât mingile de adulți;



Rachete recomandate:25-26 inch (63,6-66cm)



Înălțimea fileului: 0,914m (înălțimea “clasică” a fileului pe terenul de adulți)



SISTEM DE SCOR: vezi subcapitolul 1.8.4

VERDE MASTER - (recomandat pentru copii clasati U10 in Top 50 FRT)


Vârsta recomandată: 9-10ani, (inclusiv până la 31 dec. a anului curent)



Terenul clasic: 23,77m lungime(78ft.)/ 8,23m lățime(27ft.)



Mingile Verzi: diametru 7-8cm, cu 25% mai decomprimate decât mingile de adulți;



Rachete recomandate:26 inch-27inch (66-68,5cm)



Înălțimea fileului: 0,914m (înălțimea “clasică” a fileului pe terenul de adulți)
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1.8.1 Eligibilitatea jucătorilor în turnee
Turneele din circuitul FRT Tenis10 se vor organiza pentru următoarele categorii de vârstă
(băieți, fete sau mixt):
ROȘU : 5-8 ani, inclusiv (până la 31 decembrie a anului curent)
Condiții și proceduri:
- Vârsta recomandată pentru debutul în turnee: 6ani.
- Dacă un jucător/jucătoare a împlinit vârsta de 8 ani, el/ea poate participa la acest nivel până
la data de 31 decembrie a anului curent;
- Dacă un jucător/jucătoare a împlinit vârsta de 8 ani în anul curent și a câștigat 3 medalii
de aur, argint sau bronz la acest nivel (rosu) el/ea este recomandat sa treaca, începând cu
următorul turneu, la categoria portocaliu. Solicitarea va trebui făcută obligatoriu de către
reprezentatul jucătorului (părinte, tutore, antrenor etc) din contul său, efectuând procedura
de „schimbare nivel”.
- Dacă un jucător/jucătoare a trecut la nivelul portocaliu, si a câștigat 2 medalii de aur, argint
sau bronz la acest nivel este recomandat ca acesta/aceasta sa nu mai revina la categoria
inferioara (rosu). El/ea poate fi acceptat/acceptată atâta timp cât îndeplinește condițiile de
vârstă;
- Un jucător/jucătoare poate participa la 2 niveluri într-un turneu doar în cazul în care cele 2
niveluri la care dorește să ia parte nu se dispută în aceeași zi (de ex.: nu este permisă
participarea jucatorului(oarei) la nivelul roșu și portocaliu în aceeași zi de turneu);
- Un jucător/jucătoare se poate înscrie la două turnee în aceeași săptămâna calendaristică
cu condiția ca participarea acestuia sa fie în zile distincte (ex: sâmbătă, respectiv duminică)
- Un jucător/jucatoare clasat(ă) – (cu puncte castigate si afisate in clasamentul U10 pe siteul www.frt.ro)- nu poate participa la nivelul roșu.

PORTOCALIU: 8-10 ani, inclusiv (până la 31 decembrie a anului curent)
Condiții și proceduri:
- Dacă un/o jucător/jucătoare a împlinit vârsta de 10 ani, el/ea poate participa la acest nivel
până la data de 31 decembrie a anului curent;
- Dacă un/o jucător/jucătoare a împlinit vârsta de 10 ani în anul curent și a câștigat 3 medalii
de aur, argint sau bronz el/ea la categoria portocaliu este recomandat ca începând cu
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următorul turneu sa treaca la categoria verde; solicitarea va trebui făcută obligatoriu de către
reprezentatul jucătorului (părinte, tutore, antrenor etc) din contul său, efectuând procedura
de „schimbare nivel”.
- Dacă un jucător/jucătoare a trecut la nivelul verde, si a castigat 2 medalii de aur, argint sau
bronz la acest nivel (verde) este recomandat ca acesta să nu revină la categorie inferioara
(portocaliu), el/ea poate fi acceptat/acceptată atâta timp cât îndeplinește condițiile de vârstă;
- Un/o jucător/jucătoare poate participa la 2 niveluri într-un turneu doar în cazul în care cele
2 niveluri la care dorește să ia parte nu se dispută în aceeași zi (de ex.: nu este permisă
participarea jucătorului(oarei) la nivelul portocaliu și verde în aceeași zi de turneu)
- Un jucător/jucătoare se poate înscrie la două turnee în aceeași săptămână calendaristică
cu condiția ca participarea acestuia sa fie în zile distincte (ex: sâmbăta, respectiv duminica)
- Un jucător clasat (cu puncte castigate si afisate in clasamentul U10 pe site-ul www.frt.ro)
nu poate participa la nivelul portocaliu.

VERDE: 9-10 ani, inclusiv (până la 31 decembrie a anului curent)
Condiții și proceduri:
- Dacă un jucător/jucătoare a împlinit vârsta de 10 ani, el/ea poate participa la acest nivel
până la 31 decembrie a anului curent;
- In mod exceptional, copiii incepatori, debutanti in turnee, care implinesc varsta de 11 ani in
anul curent, pot fi acceptati sa participe la categoria verde;
- Dacă un jucător/jucătoare a împlinit vârsta de 10 ani și a câștigat peste 5 medalii (în total)
de aur, argint sau bronz el/ea este recomandat să participe la următorul turneu la nivelul
„Verde-Master” respectiv competitiile FRT U10 (under10) sau la categoria Tennis Teens
nivelul galben (11-14ani);
-- Un jucător/jucătoare poate participa la 2 niveluri într-un turneu doar în cazul în care cele 2
niveluri la care dorește să ia parte nu se dispută în aceeași zi (de ex.: nu este permisă
participarea jucatorului(oarei) la nivelul verde și galben în aceeași zi de turneu);
- Un jucător/jucătoare se poate înscrie la două turnee în aceeași saptămână calendaristică
cu condiția ca participarea acestuia să fie în zile distincte (ex: sâmbăta, respectiv duminica);
- Jucatorii clasati la categoria U10 FRT pot participa la categoria verde doar daca nu sunt
clasati pe o pozitie mai buna decat locul 50 (se recomanda categoria Verde Challenger);
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- Un jucător clasat la categoria U10 (under10) FRT pe o poziție mai bună decât locul 50, NU
poate participa la turneele FRT Tenis10 de nivel valoric Verde Starter sau Challenger (decat
la categoria Verde Master);
- Un jucător clasat la categoria U10 (under10) FRT pe o poziție mai bună decât locul 50
poate participa la turneele Tenis10FRT nivelul verde doar la categoria Verde Master.

1.8.2 Participarea la turnee
Pentru a putea participa la turneele FRT Tenis10 un jucător/jucătoare trebuie să aibă un cont
pe site-ul www.tenis10frt.ro, creat și administrat de către unul dintrepărinți, reprezentanții
legali, antrenorul, tutorele, o rudă etc și să urmeze pașii descriși pe site-ul www.tenis10frt.ro.

a) Înscrierea la turneu
Fiecare copil (participant) poate fi înscris on-line din contul de jucător.

Înscrierile la turnee se deschid cu 10 zile înainte de data turneului. Acestea vor fi deschise:
- până in ziua de miercuri din săptămâna turneului, până la orele 20:00.
Programul turneului va fi afișat cu 2 zile inainte de incepere acestuia pe site-ul
www.tenis10frt.ro. (ex: daca turneul are loc sambata, programul va fi afisat joi)
Programul turneului și grupele Round Robin vor fi întocmite și afișate până cel tarziu în ziua
de joi la orele 21.00 din săptămâna concursului, pe site-ul www.tenis10frt.ro
Fiecare organizator poate oferi pana la 3 WC (wildcard-uri- „invitatii”) pentru fiecare categorie
de joc Roșu, Portocaliu sau Verde.
b) Retragerea unui jucător
Retragerile sunt valide până în ziua de miercuri, orele 20.00, din săptămâna desfășurării
turneului.În cazul retragerii, locul rămas liber va putea fi ocupat și la fața locului, în ziua
turneului, de către un alt participant.
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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 timp de 1 lună de la participarea la turnee;
- 4 abateri – sancționare timp de 3 luni de la participarea la turnee;
- 5 abateri – sancționare la participarea la turnee pentru anul calendaristic în curs.
În cazul în care, după efectuarea tablourilor, s-au retras 2 sau mai mulți jucători (ex:din motive
medicale sau altele, independente de organizator) organizatorul va putea reface grupele
Round Robin astfel încât acestea să fie echilibrate numeric sau să alcătuiască o singură
grupă valorică.
c) Înregistrarea prezenței la turneu (în ziua turneului)
Copiii 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 a achitarii taxei de participare.

1.8.3 Sistemul de joc
Sistem “Round-Robin”/ “șah”(fiecare joacă cu fiecare în grupa sa), 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 grupe de băieți/fete.


4-7 jucători - sistem “round-robin”/”șah” (fiecare joacă cu fiecare): în cazul în care sunt
4-7 jucători - se va forma o singură grupă 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;



în cazul în care sunt peste 8 participanți la același nivel de joc (Roșu,Portocaliu sau
Verde) se vor forma grupe de 4 până la maximum 7 participanți, în care se va juca
fiecare cu fiecare;



nu se pot desfășura meciuri în grupe care vor conține doar 3 participanți, decât dacă la
momentul prezenței la bază se constată lipsa unui concurent ce nu mai poate fi înlocuit,
sau in cazul intalnirilor pe echipe.
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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 meciuluidisputat 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 coeficientrezultatdin 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 indicată de cel mai
bun coeficient rezultat din următoareaformulă:
Număr de puncte câștigate – Număr de puncte pierdute
Meciuri jucate

4.în cazul în care s-a jucat un singur set până la 4, departajarea va fi indicată de cel
mai bun coeficient rezultat din următoarea formulă:
Număr de seturi câștigate – Număr de seturi pierdute
Meciuri jucate
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 Tabloul final (eliminator)
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; câștigătorii vor juca finala
mare. La alegerea organizatorului, 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).

1.8.4 Sistemul de scor
În cadrul turneelor din circuitul Tenis10 FRT, se recomanda adoptarea următoarelor sisteme
de scor pentru nivelurile Roșu, Portocaliu și Verde:

STARTER (debutanti 0-3 turnee) Rosu/Portocaliu/Verde
- meciuri Tie-Break până 7 puncte; în caz de egalitate (6-6), se joacă pana la două puncte
diferență;
- meciuri Tie-Break până 10 puncte; în caz de egalitate (9-9), se joacă un punct decisiv sau
la două puncte diferență.
CHALLENGER (avansati peste 3 turnee) Rosu/Portocaliu/Verde
- meciuri Tie-Break până 10 puncte; în caz de egalitate (9-9), se joacă un punct decisiv sau
la două puncte diferență;
- 2/3 Tie-breakuri pana la 7, in caz de egalitate la tie-breakuri (1-1), se joaca un mini-tiebreak
pana la 5, in caz de egalitate (4-4) se joaca la doua puncte diferenta;
- meciuri în sistem 3/5 game-uri; în caz de egalitate (2-2) se joacă un mini tie-break până la
5; în caz de egalitate în tie-break (4-4) se joacă pana la două puncte diferență; recomandat
pentru nivelurile Portocaliu & Verde;
- set scurt până la 4 (în caz de egalitate la 3-3 se joacă un tie-break până la 7 puncte; în caz
de egalitate în tie-break (6-6) se joacă la două puncte diferență), recomandat pentru nivelul
Verde.
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MASTER – (jucatori clasati FRT- U10 in top 50) Verde
- set scurt până la 4 (în caz de egalitate la 4-4 se joacă un tie-break până la 7 puncte; în caz
de egalitate în tie-break (6-6) se joacă la două puncte diferență);
1.8.5 Reguli de conduită și sancțiuni
Jucătorii înscriși la competițiile Tenis10 sunt direct responsabili de conduita lor pe toată
durata de desfășurare a evenimentului sportiv organizat.
Jucătorii sunt obligați ca, în spațiile amenajate pentru desfășurarea turneelor FRT Tenis10,
să aibă un comportament cuviincios, sportiv, iar vestimentația lor să fie adecvată desfășurării
unei competiții sportive.
Cazurile de indisciplină și nerespectare a Regulamentului competițiilor FRT Tenis10 atât de
către sportivi, cât și de însoțitorii acestora vor atrage după sine sancționarea jucătorilor
conform normelor Comisiei de disciplina FRT.
În funcție de gravitate, se merge de la avertisment, până la scoaterea din competiție.
Prin înscrierea în sistemul Tenis10FRT, toți jucătorii își dau acceptul că vor respecta atât
Regulamentul Tenis10FRT, cât și Regulile de bază ale jocului de tenis, promovate
de ITF/FRT.

2. Recomandări și Proceduri de arbitraj
RECOMANDĂRI:


Scopul turneelor FRT - Tenis10 este de a dezvolta “jocul și joaca pe puncte a copiilor”,
nu performanța timpurie!



Copiii vor fi îndrumați să se perceapă ca parteneri de joc, nu ca adversari.



Site-ul www.tenis10frt.rooferăpărintilor, antrenorilor și organizatorilorun ghid binevenit
în acest sens.
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PROCEDURI DE ARBITRAJ


Arbitrii

vor

ține

cont

de

Regulile

Tenisului

2017,

vezi

link-ul

de

mai

jos:http://www.frt.ro/main_resources/uploaded_files/documente/images/file_2017_03
_12_17_45_00_regulile-tenisului-2017.pdf


Arbitrii de la nivelul Roșu au obligația să anunțe scorul, să anunțe mingile “IN” sau
“OUT”. Arbitri nu vor penaliza abaterea “greșeală de picior”, ci vor repeta serviciul și
vor îndruma jucătorii să servească din afara terenului.



Arbitrii de la nivelul Portocaliu vor superviza meciul, la fața locului. Îi vor îndruma pe
jucători să anunțe scorul și cazurile de minge “OUT” sau “IN”,iar în caz de nevoie vor
verifica urmele mingilor.



Arbitrii de la nivelul Verde vor superviza meciul, la fața locului. Îi vor îndruma pe jucători
să anunțe scorul și cazurile de minge “OUT” sau “IN”,iar în caz de nevoie, vor verifica
urmele mingilor.



Arbitrul poate decide repetarea punctului, în cazuri de considerente excepționale;



Se recomandă ca jucătorii să treacă de la un nivel la următorul în baza deciziei
antrenorului legată de competența tehnico-tactică, cât și a nivelului de succes atins la
concursuri.



Învățarea atitudinii de fair-play și a comportamentului decent, disciplinat și specific
“sportului alb” reprezintă un obiectiv pentru toți cei prezenți la turneu (arbitri, antrenori,
părinți/reprezentanți ai copilului).
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