TURNEUL NAȚIONAL PENTRU AMATORI ȘI VETERANI
”Cupa INDEPENDENȚEI”
5-14 august 2021, Clubul de Tenis ”Locomotiva-777”, Chişinău, Moldova

REGULAMENT
GRAD

Turneul se desfășoară sub egida și cu sprijinul Federației Naționale de Tenis a Moldovei
(FNTM) în parteneriat cu Asociaţia Veteranilor și Amatorilor de Tenis din Moldova (AVTM)
în calitate de organizator;
Partener: Coral Club (produse de calitate pentru menținerea sănătății - md.coral.club)

PROBE

• AMATORI - SIMPLU:

Categoria I (nivel începător),
Categoria II (nivel mediu),
Categoria III (nivel avansat)

• VETERANI - SIMPLU: 50+
[la o diferență de vîrstă de la 10 ani în sus
se aplică handicapul de 0-15 pe serviciul
jucătorului mai tînăr]

• DUBLU COMUN: o singură probă comună de dublu AMATORI+VETERANI

FORMAT
TURNEU

FORMAT
MECIURI

(restricții – (i) suma vîrstelor jucătorilor din pereche nu trebuie sa fie mai mică de 90
ani; (ii) amatorii pot forma perechi fără restricții de vîrstă cu excepția faptului că nu
pot juca în aceeași pereche jucători din Categoria III; (iii) nu pot juca în aceeasi
pereche jucători-antrenori activi și parteneri de antrenament (sparring).
(!) comitetul de organizare își rezervă dreptul de a accepta/refuza admiterea anumitor
perechi pentru a asigura la maxim un echilibru între perechi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(!) Condiția pentru desfășurarea unui tablou – minim 9 jucători (perechi) înscriși
SE VA APLICA SISTEMUL DE SUBGRUPE. În probele de SIMPLU – fiecărui
jucător i se garantează cel puțin 3 meciuri (2 meciuri în etapa de baza plus 1 meci în faza
finală sau în cea de stabilire a locurilor pentru punctaj/clasament);
În probele de DUBLU – sînt garantate 2 meciuri.
Simplu: cel mai bun din trei seturi cu ghem decisiv (tie-break) simplu la fiecare set la scorul
de 6 egal. Al 3-lea set – ghem decisiv (tie-break) pînă la 10.
Dublu: cel mai bun din trei seturi cu ghem decisiv (tie-break) simplu în primele două seturi la
scorul de 6 egal. Al 3-lea set - ghem decisiv (tie-break) până la 10; se va aplica sistemul
“punct decisiv la 40:40”.

PREMII

• Premii în bani (locurile 1-3/1-2: 800/600/450 – Simplu & 600/400 – Dublu)
• Cupe (locurile 1), medalii (locurile 2-3), diplome (locurile 1-3)
• Premii în produse de la Partener (locurile 1-3) în sumă totală de circa 11000 lei

MINGI

HEAD Tour / sînt asigurate de către FNTM

APA POTABILĂ

Este asigurată de organizator

ÎNSCRIEREA

TERMEN LIMITĂ - Miercuri, 4 august 2021, 10:00
MOD ÎNSCRIERE: 0794-55977 (SMS, Viber, WhatsApp, Telegram) / Director turneu
Proba de Simplu – 450 lei de jucător | Proba de Dublu – 350 lei de pereche
Ofertă specală: Contra taxei de 500 lei la simplu orice jucător înscris primește un bonus
total de 3 ore de joc pentru adaptare pe terenurile Clubului ”Locomotiva-777”, pe care le
poate folosi în cele 4 zile dinaintea Turneului, și anume – 31 iulie - 3 august.

TAXE DE
PARTICIPARE

ŞEDINŢA
TEHNICĂ
ARBITRU
PRINCIPAL
RELAŢII

Miercuri, 4 august 2021, 12:00 / Clubul de Tenis ”Locomotiva-777”
(!) La ședință poate participa în calitate de observator cîte un reprezentant delegat din
partea fiecarei probe de simplu.
Igor PÎTOV
Vladimir PEREPELIŢA, director turneu [Mobil: 0794-55977]

