Regulament general
Sezonul competitional 2017
1. Sistemul Tenis10
Tenis10 reprezinta proiectul dezvoltat de MPG, care are la baza principiile campaniei promovate de
Federatia Internationala de Tenis (ITF), “Play&Stay”, dedicata dezvoltarii tenisului pentru copiii cu
varsta pana in 10 ani, prin atragerea catre acest sport si cresterea ratei de fidelizare a acestora fata de
tenis.
Conceptul de baza, conform initiativei “Play&Stay – Serve, Rally, Score” a ITF, pleaca de la
redimensionarea tuturor elementelor care compun jocul de tenis (teren, rachete, mingi, fileuri).
Sistemul beneficiaza de o platforma informationala moderna, reprezentata de site-ul www.tenis10.ro.

1.1. Jucatorul
Pentru a putea participa la competitiile Tenis10, un copil trebuie sa fie inscris in sistem, pe site-ul
www.tenis10.ro, si sa detina un Pasaport online Tenis10 valid in anul curent. Varsta minima de
inscriere in sistemul online este de 4 ani impliniti. In ceea ce priveste varsta maxima, copilul trebuie sa
nu implineasca 11 in anul desfasurarii competitiei.

1.2. Parintele/reprezentantul jucatorului
Este posesorul dreptului de acces in sistem, persoana care administreaza contul, activeaza Pasaportul
online Tenis10 al copilului si tine legatura cu organizatorii Tenis10. Poate fi unul dintre parintii
copilului sau o ruda, un prieten, un antrenor. Este acceptat ca reprezentant al copilului in Tenis10 si
altcineva decat unul dintre parinti sau o ruda apropiata, dar numai cu acordul parintilor, care le vor
comunica aceasta situatie organizatorilor.
Unvreprezentant poate inscrie cel mult trei copii. Prin inscrierea in sistemul Tenis10,
parintele/reprezentantul legal isi asuma raspunderea pentru starea fizica a copilului.

1.3. Pasaportul Tenis10
Reprezinta identificatorul jucatorului in sistem si ofera posibilitatea inscrierii la competitii, fiind valabil
pe intreaga durata a unui sezon competitional (de la 1 ianuarie la 31 decembrie ale fiecarui an).
Pasaportul Tenis10 poate fi activat online si este considerat valid in momentul confirmarii platii pentru
acesta.
Pasaportul Tenis10 ii va permite jucatorului sa se inscrie in turnee dupa ce isi va stabili online, pe site,
nivelul de joc recomandat de antrenor.
Pasaportul Tenis10 reprezinta identificatorul copilului in sistem si poate exista si sub forma unui
carnetel in care sunt notate participarile la turnee din anul respectiv.

1.4. Testul Alb
Testul Alb este o verificare a abilitatilor de practicare a tenisului si poate fi sustinut la orice club si cu
orice antrenor care face parte din programul Tenis10. Trecerea Testului Alb certifica faptul ca un copil
poate participa la competitiile Tenis10 si ii atribuie nivelul de joc.

1.5. Nivelurile de joc
Sistemul Tenis10 are la baza conceptul de redimensionare a elementelor specifice jocului de tenis si
cuprinde trei niveluri de joc, cu elemente specifice, in functie de varsta, dezvoltarea fizica si abilitatile
fiecarui copil. Acestea sunt:
Rosu
 Varsta: 8 ani si sub (jucatorii trebuie sa implineasca, pana in 31 decembrie, in anul
 desfasurarii competitiei, maxim 8 ani) Varsta recomandata: pana la 8 ani
 Dimensiunile terenului: 11/5-6 m
 Inaltimea fileului: 80 cm
 Mingea Rosie: 75% decompresata fata de cea galbena
 Dimensiunea recomandata a rachetei: 41-58 cm
Portocaliu
 Varsta: 9 ani si sub (jucatorii trebuie sa implineasca, pana in 31 decembrie, in anul
 desfasurarii competitiei, maxim 9 ani) Varsta recomandata: pana la 9 ani
 Dimensiunile terenului: 18/6,5-8,23 m
 Inaltimea fileului: 80 - 91cm
 Mingea Portocalie: 50% decompresata fata de cea galbena
 Dimensiunea recomandata a rachetei: 58-63 cm
Verde







Varsta: 10 ani si sub (jucatorii trebuie sa implineasca, pana in 31 decembrie, in anul
desfasurarii competitiei, maxim 10 ani) Varsta recomandata: pana la 10 ani
Dimensiunile terenului: 23,77/8,23 m
Inaltimea fileului: 91cm
Mingea Verde: 25% decompresata fata de cea galbena
Dimensiunea recomandata a rachetei: 63-68 cm

Nivelul de joc va fi stabilit pentru prima data de catre antrenorul jucatorului care va tine cont de varsta
acestuia, dar si de alti parametri, precum capacitatile fizice ale copilului, gradul lui de motricitate.
Pentru schimbarea nivelului de joc, antrenorul va face o cerere scrisa, in care isi motiveaza decizia, pe
care o va trimite pe mail, la tenis10@mpg.com.ro. Antrenorul trebuie sa aiba si acordul
parintelui/reprezentantului legal.
O eventuala revenire la nivelul initial de joc se va putea realiza tot in urma unei solicitari scrise, insa
doar in cazul in care jucatorul a participat la cel mult doua turnee la un nivel superior (ex.: un jucator
care a trecut de la Portocaliu la Verde va avea posibilitatea sa revina la Portocaliu doar daca nu a
disputat mai mult de 2 o competitii la Verde).
Tenis10 recomanda ca trecerea jucatorului de la un nivel la altul (de la Rosu la Portocaliu, de la
Portocaliu la Verde sau invers, de la Verde la Portocaliu sau de la Portocaliu la Rosu), pe durata
sezonului sau de la un sezon la altul, sa se faca numai la solicitarea si cu incuviintarea antrenorului, cel
in masura sa sesizeze diferente in privinta abilitatilor copilului.

2. Sistemul competitional
2.1. Turneele Tenis10
Sistemul competitional Tenis10 cuprinde ansamblul turneelor organizate sub egida Tenis10, pentru
copiii cu varsta pana in 10 ani, care respecta conceptul redimensionarii elementelor jocului de tenis.

2.2. Tipurile de turnee
In functie de numarul de participanti, de infrastructura clubului organizator, de mediatizare, de premiile
acordate etc., exista trei categorii de Turnee Tenis10: Silver, Gold si Platinum. Acestea se diferentiaza
prin numarul de participanti, prin promovare si premiile acordate.

2.3. Competitiile
Conform conceptului Tenis10, turneele destinate copiilor pana in 10 ani se desfasoara pe trei niveluri
de joc (Rosu, Portocaliu si Verde), departajate in functie de varsta, capacitati fizice si abilitati.
In cadrul unui turneu, un copil poate concura la un singur nivel: Rosu, Portocaliu sau Verde. Este
permisa participarea la un numar nelimitat de turnee.
Conform recomandarilor ITF, turneele dedicate copiilor pana in 10 ani nu sunt punctate, in sensul ca
nu exista o contabilizare a rezultatelor finale sub forma de clasament. Chiar si asa, ideea de concurs nu
lipseste, rezultatele fiecarui turneu fiind publicate pe site-ul oficial Tenis10.

2.4. Inscrierea
Participarea la turneele Tenis10 este rezervata exclusiv copiilor care detin un Pasaport online Tenis10
valid in cadrul sistemului
Inscrierea la turneele Tenis10 se va efectua pe baza principiului primul venit, primul servit si numai
online, prin intermediul site-ului, folosind optiunea existenta pe pagina de concurs.
In cadrul fiecarui turneu Tenis10, 30% dintre locurile disponibile pe tablourile de concurs sunt
rezervate clubului gazda. La solicitarea clubului se pot organiza si turnee cu circuit inchis, numai daca
acesta este la primul turneu Tenis10 si daca numarul copiilor inscrisi de club in sistemul Tenis10
depaseste numarul locurilor disponibile pe tabloul de concurs. Turneele cu circuit inchis vor fi doar
anuntate si indicate in mod explicit pe site, fara ca funtionalitatea de inscriere sa fie activa.
Inscrierile la un turneu Tenis10 se deschid cu o saptamana inainte de saptamana calendaristica in care
are loc acesta. Astfel, vor incepe lunea, la orele 20:00, si vor dura pana in preziua tragerii la sorti.
Inscrierea in turnee se va putea face din momentul in care jucatorul si-a validat Pasaportul online
Tenis10, doar de pe sectiunea de turnee a site-ului www.tenis10.ro si doar daca pozitiile de pe tablou nau fost ocupate in totalitate.
Inscrierea se poate face doar la nivelul pe care il are jucatorul respectiv.
Un jucator nu se poate inscrie simultan la doua turnee care se desfasoara in aceeasi zi. Inscrierea cu
succes a unui jucator la un turneu blocheaza accesul acestuia la oricare alt turneu care incepe in aceeasi
zi cu primul.

2.5. Lista de asteptare. Inlocuirea unui jucator
Pentru toate turneele organizate in cadrul Tenis10 sunt prevazute liste de asteptare, pe care sunt inscrisi
jucatorii care n-au reusit sa ocupe un loc pe tabloul de concurs, insa doar in cazul in care acestia
detin un Pasaport online Tenis10 valid.
Listele de asteptare se realizeaza doar la fata locului, in ziua desfasurarii turneului. Accesul pe lista de
asteptare se face pe baza regulii primul venit, primul servit.

In situatia neprezentarii la turneu a unor jucatori aflati pe tabloul principal, directorul de concurs poate
decide inlocuirea lor numai cu jucatori de pe lista de asteptare, daca acestia se afla la fata locului si sunt
pregatiti de joc. Ordinea in care acestia vor completa locurile de pe tablou ramase libere prin
neprezentarea unor jucatori va fi strict aceea in care ei apar pe lista de asteptare.
Jucatorul venit de pe lista de asteptare va ocupa pe tablou pozitia jucatorului inlocuit.

2.6. Publicarea tablourilor de concurs si a rezultatelor
Pentru fiecare turneu, tabloul de concurs completat in urma tragerii la sorti va fi publicat pe site-ul
Tenis10 in aceeasi zi in care s-a efectuat tragerea la sorti, respectiv cu doua zile calendaristice inainte
de inceperea turneului. Pentru niciunul dintre niveluri nu vor fi desemnati favoriti sau capi de serie.
Tabloul va contine mentiuni despre formatul de joc stabilit si programul evenimentului.
Odata inceputa competitia, copiii/parintii au obligatia de a se informa asupra programului care urmeaza
meciurilor din grupe. De asemenea, directorul de turneu are obligatia sa-i informeze corect si prompt
pe toti participantii in legatura cu programul de joc.
Tablourile cu rezultatele finale vor fi publicate pe site in maximum 10 zile lucratoare de la incheierea
turneului.
In cazul unor erori, acestea trebuie aduse la cunostinta echipei administrative MPG (email:
tenis10@mpg.com.ro) in maximum 7 zile calendaristice de la publicarea rezultatelor, dupa care acestea
sunt considerate definitive.

2.7. Retragerea de la turnee
Jucatorii se pot retrage de la un turneu, online din pagina personala pana in momentul inchiderii
inscrierilor, fara niciun fel de consecinte asupra jucatorului. Decizia de retragere de la un turneu poate
fi revocabila. Jucatorul se va putea reinscrie in turneu cat timp mai sunt locuri disponibile pe tabloul de
concurs pana la termenul limita de inscriere.
Dupa momentul inchiderii inscrierilor, jucatorii se pot retrage doar prin trimitea unui e-mail catre
directorul de turneu si echipa administrativa MPG (email: tenis10@mpg.com.ro).
In cazurile in care un jucator nu isi anunta absenta de la turneu sub nicio forma, acesta va fi sanctionat
cu suspendarea dreptului de participare pe o perioada de 3 saptamani. Suspendarea va intra in vigoare
cel tarziu in momentul introducerii rezultatelor in sistem. Aceasta nu va afecta participarea la
evenimentele pentru care inscrierile au fost deja realizate.

3. Desfasurarea turneelor
3.1. Formatul competitiilor. Sistemul de joc
Pentru toate turneele Tenis10 se propune un sistem de grupe, combinat cu unul eliminatoriu, punctajul
fiind atat numeric, cat si clasic.
Principala caracteristica a competitiilor Tenis10 o reprezinta modul compact de desfasurare. In conditii
optime de timp si spatiu, competitia nu va depasi patru-cinci ore de desfasurare. In acelasi timp, se va
urmari ca fiecarui participant sa i se ofere posibilitatea angrenarii in competitie o perioada potrivita de
timp (mai multe meciuri scurte sau partide mai putine, dar mai lungi).
Astfel, in prima faza, copiii vor fi impartiti in grupe jucandu-se in sistem fiecare cu fiecare. Marimea
grupelor si durata partidelor vor fi stabilite in functie de numarul total de participanti. (Ex.: 12 copii la
un nivel vor fi impartiti in doua grupe de cate 6, 15 copii vor fi impartiti in trei grupe de cate 5. Intr-o
grupa de 4-5 copii se va juca tie-break pana la 10, in grupele de 6-7 copii vor putea fi stabilite partide
pana la 7 puncte).

Pentru a doua faza se vor putea alege diferite moduri de continuare a turneului.
Exemple:
 Alte Grupe formate din copiii clasati pe aceleasi locuri in Grupele initiale. In acest caz,
campionul si finalistul vor fi desemnati in urma meciurilor din Grupa 1 (copiii clasati pe locul 1
in Grupele initiale).
 Sistem eliminatoriu: din fiecare grupa se califica primii clasati, acestia urmand sa evolueze intro Grupa finala, sau pe un Tablou eliminatoriu etc.

Clasamentul in grupa se realizeaza in functie de numarul de victorii obtinute. Daca doi jucatori sunt
la egalitate, departajarea se face dupa rezultatul meciului direct dintre ei.
Daca sunt trei sau mai multi jucatori cu acelasi numar de victorii, departajarea se face in ordinea
urmatoare:
-setaverajul (diferenta dintre numarul de seturi castigate si numarul de seturi pierdute) din meciurile cu
toti ceilalti jucatori din grupa – cand sistemul de scor presupune meciuri pe seturi
-punctaveraj (diferenta dintre numarul de puncte castigate si numarul de puncte pierdute) din meciurile
cu toti ceilalti jucatori din grupa
-numarul cel mai mare de puncte castigate
In cazul in care unul din criteriile de mai sus genereaza un jucator mai bun sau mai slab decat ceilalti
doi, intre cei doi ramasi la egalitate se va lua victoria directa.
In cadrul meciurilor punctate numeric (tie-break-uri):
 la Rosu se va juca cu punct decisiv (Ex.: intr-un tie-break pana la 10 se joaca punct decisiv la 99)
 la Portocaliu si Verde se va juca cu avantaj (Ex.: intr-un tie-break pana la 10, in caz de
egalitate, 9-9, va castiga primul jucator care realizeaza o diferenta de doua puncte).
Formatul poate fi diferit de la o competitie la alta, in functie de caracteristicile fiecareia. Toate
informatiile vor fi insa disponibile pe site in momentul afisarii tabloului de concurs, cu doua zile
inainte de turneu.
Formatul de joc poate fi modificat la fata locului de catre organizatori, in cazul situatiilor neprevazute
(retrageri numeroase, conditii meteo nefavorabile etc.).

3.2. Inregistrarea prezentei la turneu. Taxa de participare
Copiii care s-au inscris cu succes la turneu se vor prezenta, insotiti de un adult (parinte, ruda, antrenor),
in zona oficiala (de primire), amenajata de clubul organizator, in vederea inregistrarii prezentei la acel
turneu. Insotitorii jucatorilor vor plati organizatorilor o taxa de participare la turneu, stabilita de acestia
si agreata de conducerea Tenis10. Valoarea taxei de participare depinde de tipul turneului, de
facilitatile oferite de organizator, de calitatea infrastructurii, de vizibilitatea si importanta turneului etc.

3.3. Supervizarea. Arbitrajul
Clubul organizator va desemna cate un reprezentant pentru fiecare dintre grupele de joc formate
Nu este necesar ca persoanele desemnate sa arbitreze meciurile din cadrul turneelor sa fie arbitri
profesionisti, ci reprezentanti ai clubului instruiti in vederea arbitrarii meciurilor din cadrul sistemului
de competitii, conform principiilor de joc Tenis10. Partidele vor fi supervizate de reprezentantii
clubului organizator, insa copiii isi vor arbitra singuri meciurile. Totusi, in cazul in care vreunul nu este
inca familiarizat cu sistemul de punctaj din cadrul turneului, arbitrul respectiv il poate ajuta in acest
sens, astfel incat jucatorul sa deprinda cat mai usor posibil regulamentul.

Organizatorul are obligatia sa asigure o buna desfasurare a meciurilor si sa inregistreze rezultatele. In
functie de numarul meciurilor, acesta le poate imparti in mai multe serii, in pauza dintre serii urmand
sa anunte rezultatele, pentru actualizarea tabloului de concurs.
In situatia aparitiei unor situatii conflictuale intre jucatori, organizatorul va interveni, pentru
solutionarea acestora.

3.4. Conditiile meteo extreme
In caz de conditii meteo nefavorabile (temperaturi foarte ridicate, ploaie), directorul de concurs poate
decide intreruperea si/sau amanarea meciurilor.
Faptul ca reprezentantii copiilor le permit acestora sa joace inseamna acceptul asumarii
responsabilitatii privind orice incident neplacut care poate sa apara.

4. Conduita
Parintii sau, dupa caz, reprezentantii jucatorilor inscrisi in Tenis10 se fac responsabili de conduita
copiilor.
Jucatorii sunt obligati ca, in interiorul spatiilor amenajate pentru desfasurarea turneelor Tenis10, sa
aiba un comportament cuviincios, sportiv, iar vestimentatia lor sa fie adecvata desfasurarii unei
competitii sportive.
Cazurile de indisciplina si nerespectare a Regulamentului competitiilor Tenis10 atat de catre sportivi,
cat si de insotitorii acestora atrag dupa sine sanctionarea jucatorilor. In functie de gravitate, se merge
de la avertisment, la scoaterea din competitie.
Prin inscrierea in Tenis10, toti jucatorii isi dau acceptul ca vor respecta atat Regulamentul Tenis10, cat
si Regulile de baza ale jocului de tenis, ale ITF.

5. Prevederile angajamentului de intrare in sistemul Tenis10
Tenis10 si MPG nu-si asuma nicio raspundere in legatura cu organizarea si supravegherea meciurilor si
a turneelor desfasurate sub egida Tenis10, acestea revenind in totalitate reprezentantilor jucatorilor si
organizatorilor turneelor. Consecintele incalcarii obligatiilor legale privind organizarea meciurilor sau
a turneelor vor fi suportate in exclusivitate si in totalitate de catre reprezentantii jucatorilor, respectiv
de catre organizatorii fiecarui turneu.
Alegand sa dispute meciuri Tenis10, copiii (prin intermediul parintilor sau al reprezentantilor lor) isi
asuma intreaga raspundere pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul Regulament, Tenis10 si MPG
aduc la cunostinta jucatorilor inscrisi in Tenis10 necesitatea efectuarii unui control medical periodic.
Asumarea riscurilor medicale le revine in totalitate jucatorilor.
Prin inscrierea in Tenis10 si la orice turneu organizat sub egida sa, se considera ca jucatorii sunt de
acord sa renunte la pretentii de orice natura (inclusiv la cele legate de eventualele atingeri aduse
integritatii corporale sau sanatatii, suportate in deplasarea catre, de la sau in timpul participarii la orice
turneu Tenis10) fata de organizatorii turneelor, Tenis10 si MPG. Prin inscrierea in Tenis10 si la orice
turneu organizat sub egida Tenis10, se considera ca jucatorii sunt de acord ca in nicio imprejurare sa
nu asocieze numele Tenis10 si/sau al MPG cu activitati ilicite sau care incalca bunele moravuri.
Tenis10 si MPG nu-si asuma nicio obligatie in legatura cu actiuni/inactiuni savarsite de un participant
in timpul unei activitati desfasurate sub egida Tenis10 prin care s-ar pricinui pagube materiale sau
morale unor terte persoane fizice si/sau juridice. Niciun fel de date, informatii si/sau facilitati oferite

prin site-ul Tenis10 nu vor putea fi folosite in scop personal. Tenis10 si MPG sunt exonerate de orice
raspundere in legatura cu utilizarea acestora fara acordul lor sau in scop ilicit, de catre orice persoana,
inclusiv de catre participantii inregistrati. Prin inscrierea in sistemul Tenis10 si participarea la turneele
organizate sub egida Tenis10, se considera ca jucatorii sunt, implicit, de acord:






sa cedeze Tenis10 si MPG toate drepturile asupra imaginii lor (singur(a) si/sau in grup), statica
sau in miscare, in timpul participarii la turnee si/sau alte evenimente organizate sub egida
Tenis10 si in alte imprejurari aferente acestora;
sa recunoasca dreptul Tenis10 si MPG de a inregistra si utiliza datele personale (Ex.: nume,
date biografice, infatisare, voce si performanta in joc), pe orice suport media (audio, foto si
video), in scopul prezentarii si prelucrarii rezultatelor, promovarii Tenis10 si a oricaror
evenimente desfasurate in legatura cu acesta;
sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de oricare alta natura impotriva Tenis10 si/sau
MPG, in legatura cu exercitarea de catre acestea a drepturilor indicate mai sus;
sa participe la activitati promotionale ale Tenis10, daca exista o solicitare din partea
reprezentantilor Tenis10 si/sau MPG si disponibilitatea necesara.

(*) Consiliul Administrativ al sistemului Tenis10 isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament
fara instiintarea prealabila a jucatorilor sau a reprezentantilor acestora. Eventualele modificari vor fi
comunicate pe site-ul oficial Tenis10.

