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I Circuitul Competitii-Sportive.ro 
 
 

Sistemul Competitii-Sportive.ro inseamna 8 niveluri de joc pentru amatori de la incepatori 
pana la antrenori de tenis si fosti jucatori profesionisti. Nu exista limita inferioara sau superioara de 
varsta. 

 
Taxa anuala 

 
Pentru ca un jucator sa poata lua parte la un turneu al circuitului Competitii-Sportive.ro si 

ulterior sa faca parte din clasament, acesta trebuie sa se inscrie (sa isi creeze cont) pe site-ul 

Circuitului. Crearea contului este gratuita. La prima participare este obligatorie plata doar a taxei 

de turneu de 7 5 de lei si a taxei de teren in functie de timpul jucat la tarifele preferentiale 

detaliate mai jos. 

 



De la a doua participare, jucatorul este obligat sa plateasca o taxa de 90 de lei care se 

plateste o data la 365 de zile ( daca e platita, de exemplu, pe 12.12.2017 va trebui platita din nou 

doar pe 13.12.2018) si in schimbul careia jucatorul beneficiaza de: 

 

1. 15% reducere la orice produs de pe www.tenisaxyall.ro mai putin tunurile de mingi. 

Pentru a beneficia de aceasta reducere, va rugam ca atunci cand faceti comanda, sa 

introduceti in campul destinat codului de discount urmatorul cod: CP15. 

 

2. 15% reducere la orice produs Head care nu este in promotie, de racordare la preturi 

promotionale ( 15 ron in cazul in care aveti racordaj Head- indiferent de unde este 

cumparat sau respectiv 20 ron pentru orice alt tip de racordaj) de la unul din magazinele 

oficiale Head din Bucuresti sau Constanta (locatiile exacte le gasiti aici:  

http://www.competitii-sportive.ro/tenis/cum-functioneaza-tenis#cardul-de-membru). 
 
 

3. 20% la orice produs comandat de pe siteul Wilson Romania: http://www.newsport.biz/ 

 

Aceasta taxa anuala odata platita nu va mai fi returnata jucatorului indiferent de motivul 

solicitarii acestuia. Ea nu va fi returnata nici daca jucatorul este promovat intre timp si, in urma 

promovarii, nu mai doreste sa joace in circuitul Competitii-Sportive.ro. 

 

Jucatori 
 

Se poate inscrie in circuit orice jucator indiferent de varsta. 

 
Exista o pagina personala a fiecarui jucator unde pot fi consultate rezultatele acestuia in 

toate turneele din cadrul circuitului nostru. Pagina personala a unui jucator nu poate fi accesata decat de 
acesta pe baza adresei de email si a parolei. 

 
Se penalizeaza cu excluderea si interzicerea participarii pe viitor in cadrul circuitului a tuturor 

celor care creeaza conturi fictive sau care isi trec nume fictive. 
 

Membrii site-ului se angajeaza la inscriere ca vor accepta si respecta prezentul 
Regulament, ca si Codul de Conduita si Regulamentul jocului de Tenis aprobate de ITF in cazul in 
care nu intra in contradictie cu prevederile prezentului Regulament si accepta faptulca devin 
membri ai Aosciatiei Clubu Sportiv “Sport Challenge”. 

 
Nivel de joc 
 

           Sistemul  Competitii-Sportive.ro  utilizeaza  opt  niveluri  de  joc,  “Entry”,  „Starter", 

„Mediu", „Master", „Expert", „Stelar”, „Galactic" si “Pro”. 
 

Nivelul de joc al unui jucator poate fi modificat de catre staff-ul Circuitului in orice 
moment, in mod unilateral, in functie de activitatea competitionala desfasurata de acesta in 
cadrul circuitului Competitii-Sportive.ro si de rezultatele obtinute, precum si de informatiile 
primite de la arbitri. 

 
 

 

         Stabilirea nivelului de joc 
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Jucatorii noi sunt rugati sa se evalueze in functie de alti jucatori din circuit pe care ii cunosc, 
iar daca nu cunosc astfel de jucatori sa ne dea un email pe contact@competitii-sportive.ro pentru a 
incerca sa stabilim impreuna nivelul corect de joc.  

 

Pe baza feedback-ul primit de la arbitri si a rezultatelor in turnee, jucatorii vor promova, 

respectiv vor retrograda de la un nivel la altul. Pentru algoritmul detaliat 

de promovare/retrogradare, va rugam sa consultati regulamentul. 
 
ATENTIE: Daca un jucator se evalueaza ca fiind undeva intre niveluri, il rugam sa se inscrie mai 

sus, e preferabil caci, altfel, risca sa fie oprit din turneu la primul turneu daca arbitrul considera ca s-

a evaluat gresit. 

 

Daca la primul meci sau primele meciuri in cadrul Circuitului se constata ca jucatorul este 

inscris intr-un nivel de joc inferior aptitudinilor sale, acesta va fi promovat la un nivel 

corespunzator de catre organizatori. Un jucator poate fi promovat chiar si in timpul unui turneu 

prin decizie administrativa (lucru care presupune excluderea jucatorului din turneul respectiv) in 

cazul in care eroarea de evaluare a nivelului sau de joc este raportata de arbitrul partidei sau este 

observata de staff-ul Competitii-Sportive.ro iar Conducerea Circuitului este de acord. 

 

 
Solicitarea schimbarii nivelului de joc: Daca un jucator constata ca a facut o evaluare 

gresita a competentelor sale si nu s-a incadrat in nivelul de joc corespunzator, acesta poate 
solicita (prin email la contact@competitii-sportive.ro) conducerii incadrarea intr-un alt nivel de 
joc, superior sau inferior, in concordanta cu nivelul de pregatire. Conducerea Circuitului va lua o 
decizie in acest sens dupa ce va analiza intreaga activitate a jucatorului in Circuitul Competitii- 
Sportive sau in alte circuite similare. 

 

 

 
Schimbarea nivelului de joc: Un jucator poate fi reincadrat intr-un alt nivel de joc pe 

parcursul unui an, in raport cu activitatea desfasurata in cadrul Circuitului si a rezultatelor 
obtinute cat si ca urmare a aplicarii procedurii de reevaluare a nivelurilor de joc, pe baza 
Regulamentului prezent. 

  
          Nivel de joc echivalent. 

 
Nivelul de joc al unei perechi se calculeaza prin media nivelurilor celor 2 jucatori care compun 

echipa. De ex: un jucator de “Master” si unul de “Starter” pot participa la dublu “Medium” sau la un 
nivel superior. Diferenta de nivel de joc intre parteneri trebuie sa fie de maxim 2 niveluri 
de joc.  

 

Sezon competitional 

 
Turneele din cadrul Circuitului Competitii-Sportive.ro se impart pe doua sezoane 

competitionale: cel outdoor (de vara), in perioada aprilie - octombrie, si cel indoor (de iarna), in 
perioada noiembrie - martie, diferenta constand in taxa pe teren care trebuie achitata de jucatori, ea 
fiind de 20 RON/ora/jucator in timpul iernii si 10 RON/ora/jucator vara la simplu, iar la dublu taxa de 
jucator este, desigur, la jumatate.  
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II Turnee 
 
 

Toate turneele ce au loc sub egida Competitii-Sportive.ro, se desfasoara in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament, precum si ale Codului de Conduita si Regulamentul Jocului de 
Tenis, aprobate de ITF, in cazul in care nu exista prevederi contrare in prezentul Regulament. 

 

Categorii de turnee 

 
Circuitul Competitii-Sportive.ro include 3 categorii de turnee: Series, Turnee Finale ale 

Series si Turneul Campionilor. 
 

Diferenta dintre cele trei categorii este data de conditiile de participare, importanta, 
dimensiunea (numarul total de jucatori participanti), beneficiile acordate jucatorilor, punctaje, 
conditiile de acces pe tabloul de concurs, nivelul de mediatizare si gradul de vizibilitate. 

 
Turneele din cadrul Circuitului sunt accesibile tuturor jucatorilor inscrisi in sistemul 

Competitii-Sportive.ro. La turneele campionilor vor participa cei mai buni 8 jucatori din 
clasamentul Simplu Race (impartiti in doua grupe de cate 4) in anul respectiv la fiecare nivel in 
parte. Un turneu al campionilor la simplu are loc in iunie, al doilea in decembrie. La dublu e un 
singur turneu al campionilor in decembrie. La turneele campionilor are loc si o petrecere a 
jucatorilor.  

 

 
Inscrierea la turnee 

 
Inscrierea la turnee se face online prin plata unei taxe, prin intermediul site-ului 

Circuitului, folosind optiunea existenta pe pagina de turnee. Procedura de inscriere a fost realizata 
cu succes numai in situatia in care jucatorul sau jucatorii, in cazul unei perechi de dublu, 
primeste/primesc emailul de confirmare care se trimite de catre sistem. Jucatorii au la dispozitie 
trei metode de plata a taxei de turneu: card, transfer bancar si depunere cash in contul Asociatia 
Clubul Sportiv Sport Challengede la orice agentie Garanti Bank, IBAN: RO80 UGBI 0000 0520 
1380 8RON  

 
Odata inscris la un turneu, un jucator se poate retrage, iar taxa de turneu platita ii va fi 

returnata daca acest lucru se intampla inainte de publicarea tablourilor. Odata publicate 
tablourile, taxa de turneu nu mai poate fi returnata indiferent de motivul care impiedica jucatorul sa 
participe. 

 

 

Inscrierea la competitiile de simplu 

 
Inscrierea la competitiile de simplu se face doar la nivel egal sau superior nivelului 

autoevaluat al jucatorilor. 

 
Un jucator se poate inregistra in mai multe competitii de simplu din cadrul turneului. De 

exemplu, un jucator de nivel „Starter", se poate inscrie si la nivel „Starter" si la nivel „Medium" in 
aceeasi competitie. Un jucator nu se poate inscrie insa cu doua niveluri mai sus decat nivelul lui 
de joc din ratiuni de echilibru intre nivelurile de joc ale jucatorilor implicati intr-un meci. Daca un 
jucator participa la doua niveluri de joc, isi poate alege cum vrea sa joace meciurile, unul dupa altul, 
cu pauza de un meci intre ele sau cu o pauza mai mare de un meci.  

 



 

In cazul retragerii sau neprezentarii la turneu a unui jucator inscris pe tabloul unei competitii, 
pozitia acestuia va ramane libera (in cazul in care nu va exista vreun jucator cu nivel coresponzator 
care doreste sa ocupe locul vacant) adversarul lui urmand sa beneficieze de tur liber. 

 

 

Inscrierea la competitiile de dublu 

 
Nivelul la care se poate inscrie o echipa de dublu va fi egal sau superior nivelului de joc al 
echipei calculat prin media nivelurilor celor doi jucatori componenti. 

 
Exemplu: O pereche Medium + Expert, cu nivel echivalent Master, poate participa la competitii de 
dublu de nivel Master sau Expert in timp ce o pereche Master + Expert, poate participa numai la 
competitii de dublu de nivel Expert. 

Ca si la simplu, o echipa de dublu se poate inscrie la mai multe niveluri la acelasi turneu, 
daca nivelurile respective sunt egale sau superioare nivelului echivalent de joc al echipei dar nu se 
poate inscrie cu doua niveluri mai sus decat nivelul de joc al echipei. 

 

Inscrierile se fac online pe siteul www.competitii-sportive.ro. 
 

Inscrierea online pentru echipele de dublu presupune plata unei taxe de concurs. Plata 
pentru ambii jucatori va fi facuta de persoana care va inscrie echipa. 

 
Inscrierea la competitiile de dublu este considerata finalizata odata ce unul din jucatori face 

inscrierea online nefiind necesara confirmarea partenerului (presupunem ca aceasta inscriere se 
face cu acordul partenerului). E necesar ca ambii jucatori sa fie inscrisi pe site pentru a se putea 
inscrie la dublu. 

 
Jucatorului care va opera inregistrarea i se va cere sa-si aleaga partenerul dintre cei inscrisi pe site si 
va plati taxa pentru ambii parteneri. In urma incheierii procedurii de inregistrare un email de 
confirmare va fi trimis ambilor membri ai echipei. 

 

 

 

 

II.C.2.1 Inlocuirea unui echipe de dublu 

 
Se considera ca o echipa s-a retras dintr-un turneu in momentul in care cel putin unul dintre 

jucatori se retrage. In cazul in care partenerul sau doreste sa participe in continuare la competitie, 
acesta isi poate alege un alt partener pentru a forma o echipa cu care sa se inscrie cu conditia ca sa 
nu fi jucat inca in acel turneu cu partenerul care s-a retras. 

Locul echipei retrase ramane disponibil si poate fi ocupat de o alta echipa cu nivel corespunzator. 

 
 

II.D Returnare taxa de participare 

 
In cazul in care turneul nu se mai organizeaza din diverse motive (numar prea mic de jucatori 
inscrisi, vreme nefavorabila) sau in cazul in care jucatorul solicita returnarea taxei inainte de 
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publicarea tablourilor, taxa va fi returnata in cosul virtual pe care fiecare jucator il are pe site si de 
unde va putea fi folosita pentru inscrierea la un turneu viitor. 

 

 

 

III Intocmirea tablourilor de concurs 
 

 
Tablourile principale de concurs sunt intocmite automat prin tragere la sorti de catre 

sistemul informatic al Circuitului. Acesta modalitate de formare a tablourilor este valabila pentru 
toate competitiile din cadrul turneelor circuitului Competitii-Sportive.ro. 

 
         Capii de serie sunt stabiliti inainte de tragerea la sorti pentru intocmirea tabloului. In cazul in 
care mai multi jucatori au acelasi punctaj, departajarea se va face luand in considerare numarul 
de turnee disputate si vechimea in Circuit. Acelasi procedeu de stabilire a capilor de serie va fi 
urmat si in cazul echipelor de dublu folosind pentru departajare, in cazul in care exista mai multe 
echipe de acelasi nivel si punctaj, media acelorasi parametri ca pentru tabloul de simplu. 

 

Punctajul aferent competitiei va fi stabilit in functie de numarul de jucatori inscrisi. 

 
Numarul capilor de serie, atat la competitiile de simplu, cat si la cele de dublu, este dat de urmatorul tabel: 

 

Numar pozitii pe tablou 0-11 12 -23 24 - 47 48 -95 96 - 128 
Numarul capilor de serie 2 4 8 16 32 

 

III.A Publicarea tablourilor de concurs si a rezultatelor. Lista de asteptare 

 
Tabloul de concurs aferent fiecarei competitii din cadrul unui turneu va fi completat prin 

tragere la sorti si publicat, alaturi de programarea meciurilor, pe site-ul circuitului. Odata 
programarea unui meci publicata pe site, ea nu mai poate fi modificata decat in cazul vremii 
nefavorabile sau in cazul in care, dintr-o eroare de programare, nu sunt terenuri disponibile pentru a 
juca sau orice alt motiv organizatoric. Un meci nu se reprogrameaza niciodata la cererea jucatorilor 
indiferent de motivul care a cauzat solicitarea.  

 

Dupa publicarea tabloului de concurs pe site, in situatia in care unul din jucatori nu poate 
juca la ora si ziua anuntata, are obligatia sa dea  sms  la numarul de contact de pe site-ul  
www.competitii-sportive.ro cu minim 2 ore inainte de ora oficiala a meciului si sa anunte acest 
lucru pentru a fi avertizat adversarul. El va pierde meciul prin forfait sau, daca meciul e in primul 
tur, in locul lui va intra primul jucator de pe lista de asteptare. Daca si numai daca pe lista de 
asteptare nu e niciun jucator si jucatorul care nu poate ajunge la meci cunoaste un jucator care ar 
putea juca in locul lui, desigur de acelasi nivel de joc sau mai slab, atunci respectivul jucator 
poate sa il inlocuiasca pe tablou cu conditia sa aibe cont pe portalul www.competitii-sportive.ro. 

 

Jucatorii de pe lista de asteptare vor fi solicitati sa joace in ordinea in care s-au inscris pe 
lista, mai putin in situatia in care sunt jucatori care sunt dispusi sa plateasca taxa de turneu. Aceia vor 
avea prioritate chiar daca s-au inscris mai tarziu pe lista de asteptare.. Deci, daca un jucator care e 
de acord sa plateasca taxa de turneu e pe locul 5 pe lista de asteptare, iar cei dinaintea lui doresc 
sa joace fara plata taxei de turneu, acesta va avea prioritate si va fi primul la care se va apela 
pentru a inlocui un jucator de pe tablou. 
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Daca nu va anunta neprezentarea la meci, obligand astfel adversarul sa se deplaseze inutil 
pana la locul de desfasurare al partidei, va fi obligat sa achite terenul pe care ar fi trebuit sa se 
joace meciul pentru 1.5 ore sau 2 ore ( in functie de cat timp a fost alocat respectivului meci) si va 
fi atentionat de catre staff-ul Competitii-Sportive.ro ca la urmatoarea abatere de acest gen 
penalizarea va fi de doua ori mai mare. El nu va primi nici setul de mingi pe care il 
primeste de regula invinsul, acesta urmand sa ramana la club pentru acoperirea pierderilor 
cauzate de blocarea degeaba a terenului. 

 

Intr-un sistem de grupe, daca un jucator sau o echipa declara forfait, atunci meciul 
respectiv se va considera pierdut cu 6-0, 6-0 de catre jucatorul/echipa care a declarat forfait. 

 
Daca un jucator anunta ca e obligat sa declare forfait iar apoi, la ora meciului, se constata 

ca meciul nu s-ar fi putut oricum juca din cauza conditiilor meteo, meciul va fi reprogramat si 
forfait-ulinitial anulat. Daca un jucator declara forfait si apoi se razgandeste, iar intre timp rezultatul 
meciului a fost trecut pe tablou si / sau adversarul / rezerva a fost anuntat (a), meciul ramane pierdut 
prin forfait.  

 
Un meci odata publicat pe tablou sau confirmat cu cei doi jucatori in ceea ce priveste 

ziua si/sau ora, chiar daca inca nu a fost publicat pe tablou, NU va fi reprogramat decat 
daca programarea a fost facuta gresit de catre staff-ul Competitii-Sportive.ro. Indiferent de 
motivul invocat, niciun meci nu va fi reprogramat la cererea jucatorilor nici chiar daca la 
acea ora nationala de fotbal sau un jucator roman de tenis disputa un meci foarte important 
cum ar fi o finala de Grand Slam sau de Turneul Campionilor. 

 

In cazul in care turneul depaseste perioada initial anuntata la inscriere, meciurile 
ramase de jucat vor fi programate doar cu acordul prealabil al jucatorilor. Un jucator 
poate solicita intr-o astfel de situatie amanarea disputarii meciului cu maxim 3 saptamani de 
cand ii este solicitata programarea meciului respectiv. Daca unul din jucatori nu poate juca 
in nicio zi in timpul celor 3 saptamani, atunci va pierde meciul prin forfeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Retragerea de la turneele de simplu; penalizari 
 
 

Se considera ca un jucator/echipa s-a retras din competitie atunci cand renunta sa mai 
participe la un turneu la care s-a inscris dupa ce a platit taxa de turneu. 

 
 

Retragerea este considerata anuntata si taxa de concurs se returneaza jucatorului daca 

se efectueaza de catre jucator/echipa p r i n  s ms  la numarul afisat pe www.competitii-

sportive.ro sau prin email la contact@competitii-sportive.ro inainte de afisarea tablourilor pe site. 
 

 

Daca un jucator nu isi anunta retragerea in perioada si conditiile specificate mai sus, taxa 
de turneu pe care a platit-o nu se mai returneaza acestuia. 

 

http://www.competitii-sportive.ro/
http://www.competitii-sportive.ro/
mailto:contact@competitii-sportive.ro


Daca un jucator/echipa care s-a retras dintr-o competitie doreste sa revina asupra deciziei, 

acesta poate solicita reinscrierea la acelasi turneu, dar neaparat inainte de afisarea tablourilor. In 

acest caz, locul pe tablou nu e garantat, el depinzand de cat de avansate sunt programarile 

pentru turneul respectiv. 

 

 
Contestatiile legate de penalizari vor fi trimise pe emailul: contact@competitii-sportive.ro 

si vor primi raspuns in maxim 5 zile lucratoare, decizia fiind irevocabila. 
 

IV.A Penalizari legate de retragerea din competitiile de simplu si dublu 

 

a) Pentru fiecare retragere anuntata in conditiile de la punctul IV jucatorul (respectiv echipa) nu va 
fi penalizat; 

b) Pentru retragerile neanuntate cu minim doua ore inainte de disputarea partidei, jucatorul este 
obligat sa achite taxa de teren pentru doua ore (perioada cat terenul a fost blocat de catre club 
pentru meciul respectiv), taxa care inseamna 80 de lei pe perioada iernii, respectiv 40 de lei pe 
perioada verii. Incepand cu a doua retragere neanuntata, jucatorul poate fi exclus definitiv din 
circuit, decizie care ramane la latitudinea organizatorilor. Setul de mingi care revine invinsului nu 
va fi primit de catre cel ce nu si-a anuntat retragerea din cauza inconvenientelor cauzate de 
aceasta retragere. 

 

Retragerea unei echipe de dublu se face prin retragerea a cel putin unuia dintre jucatori. 
 

In cazul competitiilor de dublu: in cazul retragerii unei echipe, doar jucatorul din cauza caruia se 
produce retragerea va suporta consecintele, in timp ce partenerului sau nu i se va contoriza 
respectiva neparticipare. 

 
Daca unul dintre jucatorii unei echipe se retrage fara sa anunte, partenerul sau nu va fi penalizat 
daca este prezent la locul de desfasurare a competitiei. Adversarii sunt rugati sa raporteze 
prezenta jucatorului altfel vor fi penalizati pentru retragere neanuntata. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V Desfasurarea turneelor 
 

Formatul competitiilor 

 

Turneele Series se vor desfasura sub forma unui tablou eliminatoriu mai putin in cazul unei grupe 
de 3 jucatori.  

 
In cazul Turneelor Finale Series si al Turneelor Campionilor se vor organiza doua grupe 
de cate 4 jucatori.  
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Sistemul de desfasurare a partidelor 

 
Turneele in sistemul Competitii-Sportive.ro incep, de regula, joiasi se termina cel  mult  13 zile 
mai tarziu ( uneori se pot prelungi din motive organizatorice). Turul 1 se joaca sambata 
(calificarile se joaca j o i  s a u  vineri), turul doi se joaca duminica, tururile urmatoare se joaca 
conform instructiunilor de la descrierea turneului de la inscriere. Se joaca doar un meci pe zi cu 
exceptia cazurilor cand, din motive obiective, (vreme nefavorabila, jucatori din alte orase care nu 
se mai pot intoarce), vom fi nevoiti sa desfasuram doua meciuri intr-o zi. 

 
 Formatul de desfasurare al partidelor este urmatorul: l a  s i m p l u - cel mai bun din trei seturi; la 

dublu – se va juca maxi tie-break in caz de egalitate la seturi, cu exceptia turneelor finale si ale 
turneelor campionilor unde se joaca cel mai bun din 3 seturi. 

 

Sistemul „No Ad" nu va fi folosit nici la simplu, nici la dublu. 

 

Joc continuu, intrerupere, amanare, punctualitate, spectatori 

 
In cazul in care unul din jucatori intarzie mai mult de 16 minute fata de ora anuntata sau 
fata de ora la care s-a terminat meciul anterior, acesta va pierde meciul prin W.O. indiferent 
cat de mica este intarzierea. Pentru a limita decalarile inerente a orele anuntate initial din 
cauza prelungirii anumitor meciuri si pentru a evita ca adversarul si arbitrul sa astepte prea mult, 
iar terenul sa stea gol fara sa se incaseze bani pe el, suntem obligati sa respectam cu strictete 
aceasta regula de 15 minute si sa nu facem nicio exceptie de la ea pentru a fi impartiali si corecti fata 
de toti jucatorii din circuit. Va rugam nu insistati daca vedeti ca ati intarziat caci nu va vom putea 
ajuta si nu ne face placere sa va refuzam. Setul de mingi care revine invinsului nu va fi primit de 
catre cel care a pierdut prin f o r f a i t  pentru intarziere din cauza inconvenientelor cauzate de 
intarzierea acestuia (adversar, arbitru au trebuit sa astepte, clubul a stat cu terenul liber) ci va 
ramane la club ca despagubire pentru blocarea degeaba a terenului. 

 
Daca ambii jucatori au intarziat, in turul urmator trece prin W.O. jucatorul care a ajuns primul la 
teren. Daca ambii jucatori ajung simultan, dar cu intarziere mai mare de 15 minute, atunci meciul se 
va juca pentru a vedea cine se califica mai departe, insa cel care castiga nu va putea juca in faza 
urmatoare a turneului, ci va pierde acest meci din faza urmatoare prin forfait. Daca jucatorii nu vor sa 
joace meciul, atunci niciun jucator nu trece in turul doi.  

 
In cazul in care unul din jucatori / arbitri nu poate ajunge la meci la timp pentru ca este implicat 
intr-un alt meci in cadrul circuitului Competitii-Sportive.ro, acesta nu va pierde prin forfait pentru 
intarziere mai mare de 15 minute, el urmand a fi asteptat de adversar sa termine meciul in care 
este implicat. 

 

Fiecare  meci  va  incepe  dupa  ce  jucatorii vor  termina  incalzirea  care  dureaza exact 10 

minute cronometrate de arbitru. Exercitiile de streching trebuie facute inainte de ora oficiala de 

inceput a meciului, respectiv inainte de ora la care terenul pe care trebuie sa se joace meciul 

devine disponibil. Jocul trebuie sa fie continuu, fara ca vreunul dintre adversari sa intarzie 

nejustificat desfasurarea competitiei. Jocul nu se va opri nici dupa primul game al seturilor sau in 

timpul tie-break-ului, schimbarea terenurilor facandu-se fara pauza de odihna. Din momentul 

iesirii mingii pana la repunerea ei in joc nu vor trece mai mult de 25 de secunde din momentul 

in care jucatorul are cel putin doua mingi de joc la el. Al doilea serviciu va fi executat imediat dupa 

primul, fara pauza. La schimbarea terenurilor pauza nu va fi mai mare de 90 de secunde. Intre 

seturi pauza nu va fi mai mare de 120 de secunde. Terenul se va schimba dupa un numar impar 



de game-uri. Daca intr-un set se vor fi jucat un numar par de game-uri, terenul se va schimba dupa 

incheierea primul game al setului urmator. Jucatorul care primeste va fi pregatit de retur atunci cand 

adversarul sau va fi pregatit sa serveasca. 
 

Daca un jucator de pe un alt teren sau o terta persoana, precum si daca o minge (alta decat cele 
implicate in meciul respectiv) intra in teren, meciul se opreste pana la eliminarea factorului 
perturbator. 

 

Daca exista spectatori acestia: 
 
1. nu au voie sa vorbeasca cu jucatorii implicati in meci pentru ca poate fi considerat coaching care 

este strict interzis: 

2. nu au voie sa comenteze deciziile arbitrilor, sa strige out sau sa faca zgomote care pot deranja 
jucatorii implicati sau alti jucatori de pe terenurile alaturate. 

 
O competitie se poate suspenda temporar in cazul in care conditiile de vizibilitate nu sunt optime, 
calitatea terenului nu este corespunzatoare desfasurarii meciului ori conditiile meteo devin 
extreme. Decizia revine exclusiv arbitrului de scaun sau arbitrului principal, jucatorii fiind 
obligati sa respete decizia arbitrului. 

 
 

Terenuri 
 

Toate meciurile unui turneu se vor desfasura pe aceeasi suprafata. 

 

 

Arbitrajul 

 
Arbitrajul este asigurat la fiecare meci de catre un arbitru de scaun delegat din partea Competitii- 
Sportive.ro. Deciziile sale sunt definitive si nu pot fi contestate de catre jucatori. Arbitrii vor tine 
scorul meciului si statistica pe telefon, urmand ca la finalul meciului sa apara automat pe site 
rezultatul si statistica meciului respectiv. Daca un jucator este reclamat in mod repetat de catre 
adversari pentru lipsa de fair play, el va fi amendat de catre Competitii-Sportive.ro si in cazul in 
care incidentele continua, amenzile se vor dubla. 
 

 

 
 

Conditii meteo extreme 
 

In situatia in care temperaturile devin extreme in timpul unei partide arbitrul turneului poate 
decide suspendarea partidei care va fi reprogramata ulterior sau respectiva partida se poate juca cu 
maxi tie-break in loc de set decisiv daca ambii jucatori sunt de acord.  

 

 

 

VI Conduita 
 
 



Pe toata durata meciurilor si cat timp se afla in locul de desfasurare a acestora, fiecare jucator 
trebuie sa aiba un comportament adecvat si o conduita potrivita. 

 

Echipamentul jucatorilor trebuie sa fie corespunzator jocului de tenis. 
 

Jucatorilor le este interzis sa foloseasca un limbaj licentios ori sa aiba un comportament obscen 
sau violent fata de orice persoana aflata in incinta de desfasurare a meciului. Este interzisa 
aruncarea oricarui obiect pe terenul de joc sau in vecinatatea lui, cu exceptia mingii si aceea doar 
in cursul jocului, in scopul de a obtine punct. 

 

La anumite meciuri poate fi interzisa prezenta pe marginea terenului sau pe marginea terenurilor 
alaturate a sustinatorilor jucatorilor respectivi sau a oricarei persoane alta in afara de jucatori si 
arbitri. In acest sens, jucatorii vor fi instiintati cu minim o ora inainte de inceperea partidei. Daca o 
persoana va refuza sa paraseasca terenul de joc, inclusiv proximitatea exterioara a terenului de joc 
(poate fi interzisa prezenta inclusiv in tribunele exterioare terenului sau pe marginea terenului), 
atunci jucatorul pe care il sustine direct sau indirect ( prin deranjarea adversarului) va fi 
descalificat. Respectivul jucator poate fi descalificat chiar daca persoana de pe margine nu 
declara pe cine sustine ( organizatorii au dreptul sa descalifice unilateral, arbitrar, jucatorul pe 
care ei considera ca il sustine persoana/persoanele care refuza sa paraseasca terenul de joc, 
respectiv terenurile alaturate). 

 
Abaterile pentru incalcarea normelor de conduita de mai sus, precum si a celor ITF vor fi 
sanctionate dupa cum urmeaza: 

- In cazul primei abateri, sanctiunea va fi un Avertisment; 

- In cazul celei de-a doua abateri, sanctiunea va fi Punct pierdut; 

- Incepand cu a treia abatere, toate abaterile se sanctioneaza cu Game pierdut. 
 

In cazul unei abateri foarte grave conducerea Circuitului poate amenda, fara avertizare, orice 
jucator. Abaterile care duc la amenzi: 
 
1. contestarea frecventa a deciziilor arbitrilor, contestari ce nu se rezuma la incercuirea urmei si 
rugarea arbitrului sa coboare, ci tensioneaza partida prin discutii inutile ulterioare - 200 de RON.  
 
2. indicarea altor urme decat cele reale in mod constant in speranta ca arbitrul se va lasa impresionat 
500 de RON.  
 
3. jignirea verbala a arbitrului, a adversarului sau a unei persoane de pe margine - 500 de RON. 
  
4. aruncarea frecventa a rachetei sau a mingilor in mod violent - 200 de RON. 
  
5. bucuria ostentativa si care poate deranja adversarul la greseli nefortate ale adversarului - 500 de 
RON.  
 
6. abandonarea unui meci pe motiv de subevaluare a adversarului - in aceste situatii, meciul trebuie 
jucat pana la capat si dupa meci trimis un email catre noi in care sa ni se sesizeze calm problema 
aparuta 500 de RON. 
 .  
7. orice alta situatie care tensioneaza atmosfera si strica buna dispozitie a celor implicati in meci 
caci au venit la meci sa se simta bine, nu sa se enerveze - intre 200 de RON si 2000 de RON in 
functiede gravitatea situatiei. 
  
8. email-uri sau sms-uri pe un ton nepotrivit trimise catre echipa noastra - 200 de RON.  



 
9. replici acide legate de stilul de joc al adversarului - 500 de RON.  
 

 
 

VII Clasamente 
 

La fiecare nivel exista cate un clasament de simplu si unul de dublu, calculat pe un an 
calendaristic. Punctele sunt adaugate in urma castigarii lor in competitii si pot fi pierdute prin 
penalizari sau scurgerea unui an calendaristic de la adaugarea lor. Clasamentele sunt actualizate 
pe masura castigarii punctelor, la iesirea din turnee a jucatorilor. 

 

 

 

Punctaj - nivel de baza, capital de intrare, punctaj total 

 
Nivel de baza. Toate clasamentele celor 8  niveluri de joc, atat la simplu cat si la dublu, pornesc 
de la un nivel de baza unic, de 0 puncte. Punctajul in clasament este dat de activitatea jucatorului 
in cadrul Circuitului, in timp ce nivelul este stabilit de nivelul performantei in practicarea 
tenisului. 

 

In urma unei modificari de nivel, punctajul jucatorului pe noul sau nivel la trecerea la nivel 

superior (pentru nivelurile Medium- Expert) porneste de la numarul de turnee jucate de acel jucator 

la nivelul de mai jos inmultit cu numarul minim de puncte pentru acele turnee. Se considera ca 

jucatorul promovat ar fi jucat la noul nivel exact acelasi numar de turnee ca la nivelul de la care a 

fost promovat. 

 

In cazul modificarii prin trecerea la nivel inferior, jucatorul pastreaza toate punctele accumulate 

mai sus. 

 

In cazul promovarii de la Expert la Stelar, jucatorul va primi 400 de puncte la Stelar, iar in cazul 

promovarii de la Stelar la Galactic acesta va primi 100 de puncte.  
 

Punctaj total. Punctajul total luat in calcul pentru determinarea fiecarui clasament este calculat 
insumand punctele obtinute de jucator in toate turneele la care a participat pe parcursul ultimilor 
52 de saptamani din care se scad orice penalizari in puncte primite in decursul perioadei standard 
de referinta. 

 

Punctajul minim din clasament este zero. 
 

In cazul egalitatii de punctaj, pentru departajarea jucatorilor in clasament se vor lua in 
considerare, in ordine: 

- la simplu: numarul de turnee de simplu disputate, avantajat fiind jucatorul care a disputat mai 

multe turnee; 

- la dublu: numarul de turnee de dublu disputate, avantajata fiind echipa care a jucat mai multe 

turnee. 

 

 

 

 



Punctarea competitiilor de simplu 
 
 

Punctarea competitiilor de simplu se face conform tabelului de mai jos, in functie de numarul de 
tururi jucate in cadrul competitiei si de tipul turneului. 

 
 

Turneele Series cu simpla eliminare se puncteaza astfel: 
 

 

Numar jucatori W F SF QF R16 R32 R64 

0-8 150 90 45 20    

9-15 250 150 90 45 20   

16-31 500 300 180 90 45 20  

32-64 1000 600 360 180 90 45 20 
 

  Turneele Finale din Series nu se puncteaza 

 

Turneul Campionilor va avea un tablou cu o marime fixa de 8 de jucatori (doua grupe de 

4  din  care  primii  doi  merg  mai  departe  si  joaca  semifinalele)  iar  punctajele  acordate  vor  fi 
urmatoarele: 

1.       Fiecare victorie din grupe valoreaza 100 de puncte. 

2. Semifinalistii vor primi 300 de puncte, finalistul 500 iar invingatorul 800 de puncte. 

3. Daca invingatorul a castigat turneul fara infrangere, va primi un bonus de 200 de puncte, 
totalizand astfel 2000 de puncte pt acel turneu, iar finalistul si semifinalistii un bonus de 100 de puncte 
totalizand 600, respectiv 400 de puncte.  

 

In cazul unui turneu cu o singura grupa de 4 jucatori, punctajele oferite sunt urmatoarele: Pentru o 

grupa de 4 jucatori: 

Locul I: 150 de puncte;  

Locul II: 90 de puncte;  

Locul III: 45de puncte;  

Locul IV: 20 puncte. . 

 

Criteriile de departajare in cazul grupelor sunt, in ordinea importantei, urmatoarele: 

 
 

1. Raportul W-L (victorii – infrangeri); 

2. Setaveraj-ul; 

3. Gameaveraj-ul; 

4. Meciul direct. 
 

Meciul direct este ultimul criteriu pentru a mentine lupta pentru castigarea grupei deschisa cat 
mai mult timp. 

 

 

Punctarea competitiilor de dublu 

 

Competitiile de dublu sunt punctate identic cu cele de simplu. 



 

 
 

VIII Modificarea nivelului de joc 
 
 

Pentru ca nivelul de joc sa aiba o cat mai buna uniformitate, sistemul Competitii-Sportive.ro are 
prevazute 2 criterii diferite care pot duce la modificarea nivelului de joc a unui jucator pe 
parcursul unui sezon competitional: 

 
1. Obtinerea unui procent victorii/meciuri jucate mai mare de 85% pe parcursul ultimilor 15 

partide; daca atingerea acestui procent de 85% se face in urma promovarii mai multor jucatori 
de la respectivul nivel, in acest fel nemailuandu-se in calcul infrangerile cu acestia, iar staff-ul 
Competitii-Sportive.ro considera ca nu se impune promovarea jucatorului respectiv, atunci 
acesta nu va fi promovat chiar daca are un procent de 85%. 

 

2. Decizia administrativa. Acest lucru inseamna ca un jucator poate fi promovat oricand inainte 

de a atinge procentul de 85% daca staff-ul Competitii-Sportive.ro considera necesar acest 

lucru. 

 

Oricand in timpul sezonului competitional, pot interveni modificari legate de acest regulament 

de promovare, modificari pe care staff-ul Competitii-Sportive.ro nu este obligat sa le aduca la 

cunostinta jucatorilor. 
 

In cadrul sistemului Competitii-Sportive.ro, modificarea nivelului jucatorilor nu se poate face 
prin acumularea, respectiv pierderea de puncte. Mecanismul de punctare este folosit strict pentru 
generarea locului in clasamentul de nivel. 
 

Mutarea la nivelul superior/inferior ca urmare a coeficientului de   

victorii/infrangeri 

 
 
Accederea la un nivel superior se face atunci cand jucatorul in cauza a castigat minim 85% din 
meciurile disputate la un anumit nivel cu o conditie de minim de 15 meciuri. 

 
Retrogradarea la un nivel inferior se poate face daca jucatorul in cauza a pierdut minim 85% din 
meciurile disputate la un anumit nivel cu o conditie de minim de 7 meciuri. 

 
Un jucator este avansat la nivelul superior dupa ce au fost inregistrate rezultatele turneului, daca nu 
este avansat prin decizie administrativa care poate fi luata in orice faza a oricarui turneu. Un jucator 
poate avansa la un nivel superior de joc prin aceasta modalitate indiferent de clasamentul la simplu 
in momentul inregistrarii rezultatelor. 

 

 

Modificarea nivelului de joc prin decizie administrativa 

 
Modificarea de nivel - in ambele directii- se poate realiza si prin hotararea Conducerii Circuitului 
atunci cand se constata ca evaluarea nivelului unui jucator este in mod evident gresita. 

 
Mutarea unui jucator la nivelul imediat inferior va fi posibila doar prin decizia conducerii Circuitului 
sau a supervizorului de turneu din partea Circuitului, in situatia in care se considera ca exista o 



motivare evidenta care sa justifice o asemenea decizie. Modificarea nivelului de joc se poate face 
atat inainte cat si in timpul unui turneu prin decizie administrativa. Mutarea la un nivel inferior se 
poate face si la cererea jucatorului cu conditia ca acesta sa fi participat la cel putin un turneu. 

 
Daca nivelul de joc al unui jucator este modificat, selectarea nivelului unei competitii la care 
acesta poate participa se va face cu referinta la noul sau nivel, din momentul comunicarii acesteia pe 
pagina personala a jucatorului de pe site-ul Circuitului. Daca jucatorul este deja inscris la un 
turneu pe vechiul sau nivel, conducerea Circuitului are dreptul de a corecta acest lucru prin 
inscrierea sa la respectivul turneu cu referire la noul sau nivel, daca este posibil. 

 

 

 

IX Prevederi ale angajamentului de intrare in Circuit 
 

Conducerea circuitului Competitii-Sportive.ro si ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT 
CHALLENGE” nu-si asuma nici o raspundere in privinta organizarii si supravegherii meciurilor si 
a turneelor desfasurate sub egida Circuitului, aceasta fiind in totalitate responsabilitatea jucatorilor 
sau organizatorilor turneelor. 

 
Consecintele incalcarii obligatiilor legale privind organizarea meciurilor sau turneelor vor fi 
suportate in exclusivitate si in totalitate de catre jucatori, respectiv organizatorii fiecarui turneu.



Jucatorii care participa la turneele organizate sub egida Cirucitului isi asuma raspunderea deplina 
pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul Regulament, conducerea Circuitului si/sau 

ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” aduc la cunostinta jucatorilor inscrisi in 
Circuit necesitatea examinarii medicale periodice si inainte de a participa la un turneu. Orice risc 
datorat abaterii de la controalele medicale periodice revine in totalitate jucatorilor. 

 
La inscrierea in Circuit jucatorii vor declara pe proprie raspundere ca sunt apti de joc si au 
acordul medicului pentru a participa in competitie. Ei vor renunta la orice pretentii fata de 

ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” pentru orice eventuala atingere a 
integritatii corporale realizata in timpul unui meci din cadrul turneelor organizate in cadrul 
prezentului Circuit indiferent de cine este provocata.  

 

Jucatorii se angajeaza prin inscrierea in Circuit sa nu implice numele acestuia sau ASOCIAȚIA 

Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” in activitati ilicite sau impotriva bunelor moravuri. 
 
Circuitul sau ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” nu pot fi tinuti responsabili 
pentru actiunile de orice natura a participantilor la turneele organizate sub egida lui in urma 
carora au fost provocate pagube materiale/ morale unor terte persoane. 

 
Siguranta bunurilor personale in momentul participarii la un turneu revine in totalitate jucatorilor, 
conducerea Circuitului si Asociatia Clubulul Sportiv Sport Challenge”” neoferind in acest sens 
nici un fel de asigurare, implicita sau explicita. 

 
Este recomandat ca jucatorii sa se intereseze inainte de participarea la un turneu din cadrul 
Circuitului de eventualele facilitati oferite de clubul de tenis organizator sau gazda turneului. 

 
Conducerea Circuitului si ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” nu garanteaza 
in nici un fel prezenta unor facilitati sau calitatea acestora. 

 
Este interzis ca datele, informatiile si facilitatile la care au acces jucatorii sa fie folosite de catre 
acestia in scop personal. Circuitul si ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” sunt 
exonerate de orice raspundere in legatura cu utilizarea acestora fara acordul Circuitului si a 
ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE”. 

 
Prin inscrierea in sistemul Circuitului si participarea la turnee organizate sub egida Circuitului, se 
considera ca jucatorii sunt implicit de acord: 

 
- sa cedeze Circuitului si ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” toate drepturile 

asupra imaginii (singur(a) si/sau in grup), statica sau in miscare, pe perioada participarii la turnee 

si/sau la alte evenimente organizate sub egida Circuitului, sa recunoasca dreptul Circuitului si al 

ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” de a inregistra si utiliza datele personale 

(exemplu: nume, date biografice, infatisare, voce si performanta in joc), utilizand orice suporturi 

media (inclusiv audio, foto si video), in scopul prezentarii si prelucrarii rezultatelor, promovarii 

Circuitului si oricaror evenimente desfasurate in legatura cu acesta; 

 

 
- sa devina membri ai ASOCIAȚIEI Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE”, persoană juridică 
română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, str. Pașcani nr.



9, bl. Td. 35, et. 1, ap. 9, Sector 6. Atat taxele de turneu cat si cele anuale reprezinta 
contributii ale jucatorilor pentru asociatie in calitatea lor de membri ai asociatiei. 

 

- sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de orice alta natura impotriva Circuitului si/sau 

ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” in legatura cu exercitarea de catre 
acestea a drepturilor indicate mai sus; 

 
(*) Consiliul Administrativ al circuitului Competitii-Sportive.ro isi rezerva dreptul de a modifica 
acest Regulament fara instiintarea prealabila a jucatorilor. Eventualele modificari vor fi 
comunicate prin publicarea regulamentului pe site-ul oficial al Circuitului. 

 
 

Anexa 1 - Mentiuni speciale 

 
Favoritii vor fi stabiliti pe baza clasamentului in vigoare la tragerea tablourilor si vor fi 
evidentiati pe tablouri. 

 
● “Marti, orele 18:00” semnifica faptul ca partida se va desfasura marti, la orele 18:00. In concluzie, 
jucatorii care vor juca respectiva partida trebuie sa fie prezenti la locul de desfasurare a competitiei, 
pregatiti de joc, cel tarziu la orele 18:00; 

● Exista posibilitatea ca programarile sa se desfasoare cu intarzieri datorate unei durate mari de 
desfasurarea a partidei anterioare pe teren ori a conditiilor meteo. 

● Daca din cauza unor cauze de forta majora sau de ordin tehnic, angajamentele www.competitii-  
sportive.ro fata de cei ce se insciu in circuit, respectiv concurs, nu pot fi pe deplin indeplinite,  
www.competitii-sportive.ro se angajeaza sa restituie partial sau integral taxa de concurs in functie 
de gravitatea prejudiciului cauzat, ASOCIAȚIA Clubul Sportiv ”SPORT CHALLENGE” 
neputand sa fie tinuta responsabila pentru aceste evenimente mai mult decat returnarea partiala 
sau integrala a acestor taxe in cosul virtual de pe site.  

● Jucatorii sunt obligati ca de fiecare data cand fac o plata catre Asociatie sa verifice intai 
prezentul regulament si „Termenii si conditiile site-ului”, ei neputand invoca ulterior 
necunoasterea prezentului regulament sau a documentului intitulat „Termeni si conditii”. 

 

In cazul in care apar situatii in timpul desfasurarii competitiilor de tenis care nu sunt acoperite de 
acest regulament, este valabil continutul din “Regulile Tenisului 2015”, pdf pe care il puteti gasi 
in partea de jos a acestei pagini: http://www.frt.ro/ro/arbitri. 
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