
                                                       

 

 

 

 
Tenis10 – Winter Series Little Stars Tournament  

Regulament 
2014 

 
 
1. Sistemul Tenis10  

 
Tenis10 este un proiect dezvoltat de MPG si destinat atragerii copiilor cu varsta sub 10 ani catre 
tenis, prin intermediul unor evenimente cu format special. Tenis10 are la baza  principiile 
definite de Federatia Internationala de Tenis (ITF) privind tenisul pentru copii, dezvoltat ca parte 
a campaniei “Play & Stay – Serve, Rally, Score”, ce se caracterizeaza prin redimensionarea 
tuturor elementelor ce compun jocul de tenis (teren, rachete, mingi, fileuri) in functie de varsta si 
abilitatile copiilor. Sistemul Tenis10 nu pune accentul pe performanta, ci pe socializare si pe 
ideea de „sport ca joaca”, dorind sa elimine efectele negative ale ideii de mare performanta la 
varste fragede. 
 

2. Winter Series Little Stars Tournament 
 

2.1 Caracteristici eveniment 
 
Tenis10 – Winter Series Little Stars Tournament este un eveniment special organizat in preajma 
sarbatorilor de Paste, ce ofera prilejul celor mai merituosi copii ce au activat in Tenis10 in 
decursul sezonului de iarna (noiembrie – martie) sa se reintalneasca cu totii. Evenimentul 
foloseste un format de joc conceput special pentru a oferi cat mai multe partide tuturor 
participantilor si o experienta cat mai placuta. 

 
2.2 Modalitati de selectie 

 
Pentru a participa in Winter Series Little Stars Tournament au fost selectati toti jucatorii Tenis10 
care au castigat cel putin un turneu in cadrul turneelor Tenis10 din sezonul de iarna (noiembrie -  
martie), dinaintea perioadei de organizare a turneului, conform calendarului competitional 
publicat pe site-ul www.tenis10.ro, indiferent de culoarea la care activeaza acum. 
 
Participantii trebuie sa respecte criteriul de varsta corespunzator nivelului la care trebuie sa 
joace: 

- Rosu - 8 ani si sub (jucatorii trebuie sa implineasca, pana in 31 decembrie, in anul 
desfasurarii competitiei, maxim 8 ani) 

- Portocaliu – 9 ani si sub (jucatorii trebuie sa implineasca, pana in 31 decembrie, in anul 
desfasurarii competitiei, maxim 9 ani) 

- Verde - 10 ani si sub (jucatorii trebuie sa implineasca, pana in 31 decembrie, in anul 
desfasurarii competitiei, maxim 10 ani) 

 
Jucatorii invitati vor participa la nivelul la care activeaza in momentul selectiei jucatorilor (in 
saptamana urmatoare ultimului turneu din luna martie), avand in vedere faptul ca trebuie 
respectat criteriul de varsta mentionat mai sus. 



                                                       

 

 

 

Reprezentantii legali ai copiilor invitati trebuie sa confirme prezenta la eveniment pana la data 
mentionata in invitatia de participare, la datele de contact precizate in aceeasi invitatie. 
 

2.3 Formatul competitiei. Sistemul de joc. 
 

Pentru Winter Series Little Stars Tournament, sistemul de joc va fi acelasi pentru toate cele trei 
niveluri: grupe principale urmate de un tablou eliminatoriu. 
 
In grupele principale se va juca dupa sistemul („fiecare cu fiecare”), meciurile constand intr-un 
tie-break pana la 7 sau 10 puncte. In caz de egalitate, la Rosu se va juca punct decisiv, iar la 
Portocaliu si Verde se joaca pana la doua puncte diferenta. 
 
In urma stabilirii clasamentelor in grupele principale, primii clasati vor merge mai departe pe 
cate un tablou eliminatoriu pentru fiecare nivel in parte. 
 
Cu minim 7 zile inainte de competitie se vor intocmi grupele principale, prin tragere la sorti. Tot 
atunci, in functie de numarul de participanti, se va anunta sistemul de scor si modalitatea de 
calificare pe tabloul eliminatoriu. Pentru niciunul dintre cele trei niveluri nu vor exista capi de 
serie. In caz de situatii neprevazute (ex: absenta mai multor jucatori) formatul de joc poate fi 
modificat de catre organizatori, la fata locului, participantii urmand sa fie anuntati in timp util. 
 
Clasamentul in grupa se realizeaza in functie de numarul de victorii obtinute. In caz de 
egalitate, criteriile de departajare sunt urmatoarele: 

1. Daca doi jucatori sunt la egalitate, departajarea se face dupa rezultatul meciului direct 
dintre ei. 

2. Daca sunt trei sau mai multi jucatori cu acelasi numar de victorii, departajarea se face in 
ordinea urmatoare: 

a) 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 

b) punctaveraj (diferenta dintre numarul de puncte castigate si numarul de puncte 
pierdute) din meciurile cu toti ceilalti jucatori din grupa 

c) numarul cel mai mare de puncte castigate 
d) comitetul de organizare decide modalitatea de departajare 

Criteriile a, b si c se aplica in aceasta ordine, pana in momentul in care unul din ele 
genereaza o departajare a jucatorilor. Daca unul din criterii genereaza o departajare intre 
doua grupuri de jucatori, atunci departajarea in cadrul grupurilor ramase se face similar, 
tinand cont de criteriile 1 si 2, pana cand se obtine o departajare clara. 

 
2.4 Publicarea tablourilor de concurs si a rezultatelor 

 
Pentru fiecare nivel de joc (Rosu, Portocaliu, Verde) din cadrul Winter Series Little Stars 
Tournament, tabloul de concurs, completat in urma tragerii la sorti, va fi publicat pe site-ul 
Tenis10, in sectiunea speciala dedicata acestui eveniment. 
 



                                                       

 

 

 

Odata inceputa competitia, copiii/ parintii au obligatia de a se informa la masa oficiala asupra 
programului care urmeaza meciurilor din grupele principale.  
 
Tablourile cu rezultatele finale vor fi publicate pe site in maximum 5 zile de la data incheierii 
turneului. 
 

2.5 Inregistrarea prezentei la turneu. Taxa de participare  
 

Copiii care au fost selectati pentru participarea in turneu si care au confirmat participarea, se vor 
prezenta, insotiti de un adult (parinte, ruda, antrenor), in zona oficiala special amenajata in 
vederea inregistrarii participarii la turneu.  
Jucatorii vor plati o taxa de participare la turneu. Valoarea acestei taxe va fi anuntata in invitatia 
de participare si plata ei se face direct la masa oficiala, in momentul inregistrarii participarii la 
turneu. 
 

2.6 Arbitraj 
  

Pentru cele trei niveluri de joc ale unui turneu, organizatorii vor desemna un supraveghetor 
pentru fiecare dintre terenurile de joc. Acesta intervine in situatiile in care copiii nu sunt 
familiarizati cu sistemul de scor, sau in cazul situatiilor conflictuale dintre jucatori. In cazul in 
care exista neintelegeri referitoare la regulament, decizia reprezentantului MPG este definitiva. 
In chestiunile faptice, supraveghetorul de la meciul respectiv are decizia finala (de exemplu daca 
o minge este afara sau in teren).  
 

2.7 Conduita 
 
In cadrul competitiilor din Sistemul Tenis 10 trebuie sa prevaleze caracterul sportiv si spiritul de 
fair-play, atat la nivelul copiilor participanti, cat si la cel al insotitorilor acestora si spectatorilor. 
 
Jucatorii sunt obligati, in interiorul spatiilor amenajate pentru desfasurarea turneului, sa aiba un 
comportament cuviincios, sportiv, iar vestimentatia lor sa fie adecvata desfasurarii unei 
competitii sportive.  
 
Cazurile de comportament neadecvat si nerespectare a prezentului regulament sau a 
regulamentului competitiilor Tenis10, atat de catre sportivi, cat si de catre insotitorii acestora, 
atrag dupa sine sanctionarea jucatorilor. In functie de gravitate, se merge de la avertisment, la 
eliminarea din competitie. Pentru jucatori, ordinea punctelor de penalizare este: avertisment, 
punct pierdut, eliminare. 
 
Parintii si alti insotitori ai participantilor trebuie sa incurajeze copiii intr-o maniera sportiva, pot 
aplauda eforturile jucatorilor, punctele frumoase, si se recomanda sa nu se aplaude pe greselile 
adversarilor. Comportamentul parintilor, sportivilor si a celorlalti insotitori trebuie sa fie unul 
civilizat. 
Deciziile arbitrilor supraveghetori sunt definitive, conform regulamentului. Daca exista vreo 
nemultumire, aceasta se aduce la cunostinta reprezentantului MPG. Reprezentantul MPG va 
analiza situatia si va lua masurile corespunzatoare. 



                                                       

 

 

 

  
Cazurile de comportament neadecvat al parintilor si al altor insotitori ai copiilor vor fi tratate de 
arbitrii supraveghetori in urmatorul mod: 
 
1) avertisment: comportamentul necorespunzator trebuie sa inceteze;  
2) daca persoana sau persoanele in cauza mai continua, acestea vor fi rugate sa paraseasca locul 
de desfasurare a partidei; 
3) in cele din urma, jucatorul sustinut va fi sanctionat in concordanta cu ordinea punctelor de 
penalizare: avertisment, punct pierdut, eliminare. 
 

2.8 Chestiuni finale 
 
Toate celelalte prevederi din Regulamentul General Tenis10, neacoperite de Regulamentul 
Winter Series Little Stars Tournament, sunt aplicabile. 


