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LIGA LOCALA TENIS PARTENER (LLTP) 

Inscrie-te GRATUIT intr-o Liga Locala Tenis Partener si joaca tenis CAND VREI, UNDE VREI cu adversari 

de acelasi nivel. 

  

GRATUIT?! – taxa de rezervare este 0; mai mult, platesti doar cat joci 

CAND VREAU?! – meciurile se programeaza de comun acord intre jucatori 

UNDE VREAU?! – recomandam cluburile partenere, cele mai bune din tara; totusi, joci unde vrei, de 

comun acord cu adversarul 

Participarea in LLTP se supune regulamentului Tenis Partener, daca nu au fost realizate alte prevederi 

speciale acestui concept de joc. 

CONCEPT 

LLTP sunt de doua tipuri: 

a) OPEN;  

B) coordonate de un club-gazda (de regula, club organizator de turnee Tenis Partener). 

Diferenta dintre cele doua tipuri de Ligi consta in gradul de suport primit din partea cluburilor in ceea ce 

priveste coordonarea programului de meciuri si a derularii Ligilor. Ligile de tip OPEN depind exclusiv de 

implicarea jucatorilor in ceea ce priveste programarea meciurilor cu adversarii si urmarirea derularii 

Ligii. 

 

LLTP propune, ca format de joc, evolutia intr-o grupa cu mai multi jucatori, in sistem fiecare-cu-fiecare, 

ce se deruleaza pe parcursul a mai multe saptamani. O liga poate avea una sau mai multe grupe, pentru 

unul sau mai multe niveluri de joc. 

 

Durata desfasurarii unei LLTP, respectiv a desfasurarii meciurilor dintr-o grupa, este data de numarul de 

etape al fiecareia (o grupa de N jucatori se va juca in maximum N saptamani daca N este impar, sau (N-

1) saptamani daca N este par). Etapele sunt predefinite si prezentate jucatorilor, pe pagina oficiala a 

competitiei de pe website-ul Tenis Partener, imediat ce inscrierile unei Ligi se inchid. 

 

Partidele unei grupe se pot juca oricand. Exista totusi o limita a derularii fiecarui meci: finalul 

saptamanii alocate etapei din care face parte meciul.  

Inscrierile se realizeaza online, exclusiv prin intermediul paginii de turneu, in sistemul primul venit, 

primul servit. Inscrierile incep cu o saptamana inainte de saptamana de start a Ligii, luni orele 22:00 si se 

inchid in preziua tragerii la sorti, la orele 20:00. 
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DERULARE LIGA 

Comunicare 

Contactele jucatorilor dintr-o grupa componenta a unei LLTP vor fi disponibile tuturor adversarilor 

inscrisi in grupa respectiva, precum si clubului-gazda (acolo unde este cazul). Reprezentantul clubului-

gazda poate media comunicarea intre jucatori. Inscrierea intr-o LLTP presupune acordul implicit al 

distribuirii numarului de telefon, fara de care organizarea LLTP nu ar fi posibila. 

 

Terenuri / locatie 

In cazul in care LLTP este coordonata de catre un club-gazda, locatia terenurilor de tenis ale clubului va fi 

considerata locatie oficiala, toate meciurile din LLTP fiind asociate locatiei respective. Cu toate acestea, 

jucatorii au optiunea de a decide de comun acord sa desfasoare meciul in alta locatie. In cazul in care 

apar neintelegeri intre jucatori cu privire la stabilirea locatiei, intotdeauna locatia oficiala va avea 

prioritate.  

 

In cazul LLTP de tip OPEN, locatia unui meci va fi stabilita de catre jucatori, de comun acord. In cazul in 

care jucatorii nu reusesc sa definitiveze detaliile programarii meciului, partida va fi notata cu WO pentru 

ambii jucatori. 

 

Costuri / Inchiriere terenuri 

Inscrierea online intr-o LLTP este gratuita. 

Desfasurarea meciurilor din LLTP poate presupune inchirierea unui teren de tenis, costul nefiind acoperit 

in mod direct de inscrierea in LLTP. Costul terenului va fi sustinut in mod egal de catre cei doi jucatori. 

Recomandam inchirierea unui interval de 90-120 de minute per meci sau asigurarea, in limita 

posiblitatilor, ca perioada se poate prelungi daca timpul rezervat nu permite finalizarea meciului. 

 

Programarea meciurilor 

Toate programarile, indiferent de tipul LLTP, sunt stabilite de comun acord de catre adversari, fiecare 

meci avand termen limita finalul saptamanii alocate etapei din care face parte meciul.  

Exemplu: un meci din etapa a 3-a a unei LLTP se poate juca oricand in primele trei saptamani ale 

Ligii, dar nu mai tarziu de ziua de duminica a celei de-a treia saptamani.  

 

In cazul in care LLTP este coordonata de catre un club-gazda, reprezentantul clubului poate media 

comunicarea intre jucatori pentru programarea meciului, insa responsabilitatea finala revine jucatorilor. 

In cazul in care jucatorii nu reusesc sa definitiveze detaliile programarii meciului, partida va fi notata cu 

WO pentru ambii jucatori. 
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Mingi de joc 

Mingile de joc sunt asigurate de jucatori la fiecare meci, alegerea brand-ului si a numarului de mingi ce 

urmeaza sa fie utilizate fiind de asemenea stabilite de comun acord de catre jucatori. Recomandam ca 

partida sa se dispute cu minimum 2 mingi noi sau 3 mingi jucate, dar in stare buna, costurile implicate 

urmand a fi impartite de comun acord. 

 

Format de joc 

Recomandam ca toate partidele sa se dispute cu super tiebreak pana la 10 puncte in caz de egalitate 1-1 

la seturi. Totusi, avand in vedere caracterul flexibil al LLTP, jucatorii pot alege sa joace set decisiv doar in 

cazul in care ambii sunt de acord. 

 

Pentru uniformizarea punctajelor, setul decisiv va fi considerat cu scorul 1-0 (+1 la ghemaveraj), 

indiferent de scorul super tiebreakului sau al setului decisiv. 

 

Rezultate 

Rezultatele vor fi actualizate online de catre unul dintre jucatori, din pagina personala. Recomandam ca 

jucatorii sa stabileasca cine isi va asuma responsabilitatea, respectiv introducerea in sistem sa aiba loc 

pana la finalul zilei in care a fost jucat meciul. Eventualele modificari vor fi solicitate, in timp util, 

reprezentantului clubului gazda sau pe e-mail, la tp@mpg.com.ro.  

 

Clasamente / punctaje 

Clasamentul este declarat final dupa desfasurarea ultimei etape a unei Ligi. Participarea in LLTP conteaza 

in clasamentul general Tenis Partener. Participarea este punctata cu 5 puncte; fiecare victorie va fi 

punctata cu 10 puncte. 

 

Premii 

Primii doi jucatori din clasamentul final vor fi recompensati cu diplome. Orice premiu suplimentar va fi 

indicat pe pagina oficiala a Ligii.  

 

Retrageri / penalizari 

Un jucator poate renunta la participare pana la momentul inchiderii perioadei de inscriere, situatia 

nefiind considerata o retragere din punct de vedere tehnic. 

 

Retragerea dupa momentul inchiderii inscrierilor si pana la momentul disputarii primului meci va fi 

anuntata catre reprezentantul clubului-gazda sau pe e-mail, la tp@mpg.com.ro, urmand sa fie penalizata 

cu suspendarea dreptului de inscriere intr-o noua Liga pentru urmatoarele 5 saptamani.  
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Neprezentarea (retragerea neanuntata) la un meci programat si confirmat de adversar poate atrage 

dupa sine eliminarea din Liga. Decizia va fi luata de reprezentantul clubului-gazda sau de catre 

coordonatorul sistemului Tenis Partener, in functie de circumstante.   

 

RESPONSABILITATE – BUNA INTELEGERE 

In conformitate cu regulamentul Tenis Partener, participarea in sistemul de joc LLTP se face pe propria 

raspundere, atat din punct de vedere al interactiunii cu ceilalti jucatori, cat si considerand starea 

medicala / fizica necesara pentru activitati fizice. 

Mai mult, buna derulare a unei LLTP depinde de gradul de disponibilitate si intelegere al fiecarui jucator, 

in toate aspectele Ligii: locatie / programare / mingi de joc. 

Recomandam flexibilitate si disponibilitate vizavi de situatiile neprevazute aparute (reprogramari din 

scurt; amanari etc). Toti jucatorii vor avea nevoie de intelegere, din partea adversarilor, la un moment 

dat. 

Atat jucatorii cat si reprezentantii clubului-gazda (acolo unde este cazul) pot oferi feedback-ul necesar 

mentinerii atmosferei propice de evolutie in cadrul Circuitului. Asteptam impresiile voastre pe adresa de 

e-mail tp@mpg.com.ro.  

 

INTREBARI FRECVENTE 

1.Care este marimea grupelor? 

Marimea standard va fi de 5 jucatori (5 etape in 5 saptamani, cu 4 meciuri pentru fiecare jucator), dar 

poate varia in functie de mai multe aspecte. Nu se vor realiza grupe mai mici de 4 jucatori. 

 

2.Care este structura unei Ligi? 

Structura este flexibila. O liga poate consta intr-o singura grupa pentru un singur nivel de joc sau poate 

ajunge la mai multe grupe pentru mai multe niveluri de joc. 

 

3.Cum comunic cu ceilalti jucatori din grupa? 

Numerele de telefon ale jucatorilor vor fi disponibile tuturor membrilor grupei, precum si cluburilor 

gazda / organizatorilor. Jucatorii sau reprezentatul clubului pot forma un grup pe retelele de socializare 

(ex WhatsApp) pentru o comunicare eficienta si pentru supervizarea derularii programului. 
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4.Este obligatoriu sa ofer numarul de telefon adversarilor? 

Da, intrucat jucatorii isi stabilesc de comun acord meciurile; reprezentantul clubului nu are obligatia de a 

stabili programarea meciurilor. 

 

5.Ce se intampla daca jucatorii nu se inteleg asupra locatiei? 

In cazul in care Liga este coordonata de catre un club-gazda, partida respectiva se va juca in clubul 

respectiv. In cazul unei ligi de tip OPEN, se va nota WO pentru ambii jucatori.  

 

6.Ce se intampla daca jucatorii nu se inteleg asupra datei/orei? 

In cazul in care liga este coordonata de catre un club-gazda, jucatorii pot apela la reprezentantul clubului 

pentru a media situatia. Totusi, acesta nu are obligatia programarii partidei (precum in turneele clasice 

Tenis Partener). Astfel, daca nu se ajunge la un numitor comun, partida se poate nota si cu WO pentru 

ambii jucatori. 

Recomandam evitarea acestor probleme si abordarea cat mai echilibrata a fiecarei situatii.   

In urma feedback-ului primit, in concordanta cu numarul de WO-uri inregistrate, jucatorii pot risca 

suspendarea pentru participarea in alte evenimente din cadrul Ligilor Locale. 

 

 7.Ce se intampla daca un jucator solicita reprogramarea meciului?  

Daca se intampla cu mai mult de 24h inainte de meci, adversarul trebuie sa ofere sansa unei 

reprogramari.  

Daca se intampla cu mai putin de 24h inainte de meci, adversarul poate agrea o reprogramare sau poate 

solicita castigarea meciului prin WO. Recomandam abordarea fiecarei situatii cu maxima flexibilitate si 

intelegere fata de partenerul de joc.  

 

8.Cum se calculeaza linia de clasament daca unele meciuri se joaca cu super tiebreak, iar altele cu set 

decisiv? 

Formatul oficial pentru statistica este cel cu super tiebreak pana la 10 puncte (doua puncte diferenta la 

9-9). In acest caz, super tiebreakul este considerat un set castigat cu 1-0 (un ghem la zero; +1 pentru 

ghemaveraj).  

In cazul in care se disputa un set decisiv, acesta se va considera 1-0, indiferent de scorul final. 

 

9.Ce se intampla in caz de egalitate in clasamentul final? 

Departajarea se face dupa rezultatul meciului direct.  
Daca sunt trei sau mai multi jucatori cu acelasi numar de victorii, departajarea se face luand in calcul, in 

ordine, setaverajul, ghemaverajul, numarul cel mai mare de seturi/ghemuri castigate, considerand toate 

meciurile din grupa. 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 in considerare victoria directa. 
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10.Grupele sunt urmate si de alte faze de joc? 

In prima perioada a derularii Ligilor, grupa se inchide cu clasamentul realizat dupa ultima etapa aferenta 

meciurilor din grupe. Variante diferite de joc vor fi luate in considerare pentru viitor. 

 

11.De unde putem achizitiona mingi noi / jucate? 

Mingi noi – Wilson TP (co-branded Tenis Partener) sunt disponibile pentru achizitie in procedura de 

inscriere. 

Mingi jucate utilizabile – cluburile organizatoare de turnee clasice Tenis Partener pot ajuta. Va rugam sa 

luati legatura cu reprezentantul clubului din timp. 
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