ROMANIAN CORPORATE SPORTS - TENIS

Regulament general al competitiei

1. Sistemul competitional
Romanian Corporate Sports – Tenis este o competitie de tenis dedicata echipelor
unora dintre cele mai importante companii din Romania. Calitatea de organizator si
coordonator al competitiei ii revine companiei MPG.
1.1. Jucatorul
Calitatea de jucator in Romanian Corporate Sports - Tenis apartine
reprezentantilor companiilor participante, care figureaza in lotul echipei. Organizatorul
recomanda ca jucatorii sa faca parte din managementul de varf sau de mijloc al
companiei participante in competitie.
1.1.1. Capitanul de echipa

Capitanul de echipa este jucatorul desemnat sa reprezinte compania participanta
in competitie in relatia de comunicare cu organizatorul (MPG) si cu toti membrii echipei
sale.
Pentru bunul mers al competitiei, capitanul de echipa se obliga sa vegheze la
respectarea regulamentului de catre membrii echipei pe care o repezinta si a termenelor
de desfasurare a intalnirilor.
Capitanul de echipa este garantul apartenentei unui jucator la compania din al
carei lot face parte.
Capitanul de echipa este responsabil de distribuirea catre componentii lotului, in
bune conditii, a pachetului de joc si de comunicarea catre acestia a informatiilor
transmise de reprezentantii MPG.
Capitanul de echipa este singurul care are dreptul nemijlocit sa stea in teren
impreuna cu echipa. Alte persoane pot sta in teren doar cu acceptul jucatorilor ambelor
echipe ce disputa acel meci.
1.1.2. Autoevaluarea si ordinea valorica

In scopul repartizarii pe divizii si a stabilirii capilor de serie, toti componentii
echipei se vor supune unui procedeu de autoevaluare, prin vizionarea secventelor video
de
pe
site-ul Circuit
Tenis
Partener
de
la
urmatoarea
adresa:
http://www.tenispartener.ro/ro/concept/autoevaluare.
Cu cel mult trei zile inainte de tragerea la sorti anuntata pe site-ul oficial al
competitiei, http://tenis.corporatesports.ro, fiecare echipa va trimite in scris
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organizatorilor ordinea valorica a jucatorilor din lotul inscris in competitie si nivelul de
joc autoevaluat al fiecarui component.
Ordinea valorica data de capitan la inceputul competitiei se pastreaza pe toata
durata concursului. Ordinea valorica este data de nivelul de joc al componentilor echipei
(jucatorul cu nivelul cel mai mare este cel mai bun). In cazul in care mai multi jucatori au
acelasi nivel de joc, atunci capitanul este cel care stabileste la inceputul competitiei
ordinea valorica a acestora si aceasta ordine va ramane neschimbata pana la sfarsitul
competitiei. Exemplu: daca o echipa are in componenta urmatorii jucatori: A – nivel 7, B
– nivel 6, C – nivel 8, D – nivel 6, E – nivel 5, F – nivel 5, G – nivel 5 si capitanul
echipei stabileste intre jucatorii cu acelasi nivel ca ordinea este urmatoarea:
- intre jucatorii de nivel 6, primul este jucatorul D si apoi B;
- intre jucatorii de nivel 5, primul este E, al doilea este G si al treilea este F,
atunci ordinea finala a jucatorilor echipei este: 1. C; 2. A; 3. D; 4. B; 5. E; 6. G; 7. F.
Avand in vedere importanta nivelului de joc autoevaluat al fiecarui jucator,
conform standardelor Tenis Partener, arbitrul principal al concursului va evalua nivelul
fiecarui jucator participant in competitie, comparandu-l cu nivelul declarat la inceputul
competitiei. In cazul in care arbitrul principal constata o diferenta semnificativa intre
nivelul declarat si cel real (in sensul subevaluarii), care a avut drept rezultat pozitionarea
gresita a echipei respective in divizia Challenge, jucatorul in cauza va pierde toate
meciurile disputate si nu va mai avea drept de joc in competitie in editia curenta.
Daca arbitrul competitiei sesizeaza o diferenta clara, evidenta, intre ordinea
valorica a jucatorilor unei echipe declarata inainte de tragerea la sorti si cea constata pe
teren in timpul competitiei, ordinea valorica a respectivei echipe va fi actualizata de
organizator, putandu-se merge, la cererea echipei adverse, pana la rejucarea intalnirii.
1.1.3. Nominalizarile

Nominalizarile Jucatorului 1, Jucatorului 2 si Jucatorului 3 pentru meciurile de
simplu trebuie comunicate in scris MPG cel tarziu cu trei zile inainte de urmatoarea
intalnire. Orice modificare in privinta nominalizarilor pentru meciurile de simplu trebuie
comunicata reprezentantului MPG de la masa oficiala cu cel putin 15 minute inainte de
ora oficiala de start a meciului, si poate fi aplicata doar atata timp cat nu afecteaza
programul oficial de desfasurare a competitiei.
Intotdeauna, intr-o intalnire intre doua echipe, jucatorul 1 al unei echipe este cel
mai bine clasat in ordinea valorica a echipei, dintre jucatorii nominalizati pentru
meciurile de simplu ale intalnirii respective, jucatorul 2 este urmatorul cel mai bine clasat
in ordinea valorica a echipei, dintre jucatorii nominalizati pentru meciurile de simplu ale
intalnirii respective, iar jucatorul 3 cel mai putin bine clasat in ordinea valorica a echipei,
dintre jucatorii nominalizati pentru meciurile de simplu ale intalnirii respective
Pentru semifinalele si finalele din cadrul fazei finale a competitiei, nominalizarile
vor fi transmise verbal, catre reprezentantul MPG de la masa oficiala.
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Pentru meciurile de dublu, comunicarea prealabila a jucatorilor nominalizati nu
este neaparat necesara, echipa putand fi stabilita la fata locului, pana cu cel tarziu 15
minute inainte de ora oficiala de start a meciului. Echipa de dublu poate sa contina pe
oricare dintre jucatorii lotului echipei.
1.1.4. Dreptul de joc

La baza Romanian Corporate Sports – Tenis stau principiile de fair-play si respect
reciproc intre echipe si intre jucatori, motiv pentru care MPG considera ca jucatorii
nominalizati sa sustina meciurile trebuie sa respecte conditiile stipulate la capitolul 1.1.
Un jucator care presteaza sau a prestat in ultimul an calendaristic (relativ la
momentul inscrierii in competitiei) o activitate remunerata si constanta de antrenorat in
tenis sau care se regaseste in clasamentele FRT nationale si/sau internationale ale
juniorilor si seniorilor, nu are drept de joc in competitie.
Competitia se adreseaza echipelor ce reprezinta compania/ firma/ societatea
inscrisa. Odata cu inscrierea, o echipa garanteaza ca fiecare jucator al sau are, la data
inscrierii in competitie, de cel putin trei luni, calitatea de actionar majoritar al companiei
sau de angajat (certificata de un contract de munca full-time sau de o relatie de munca
contractuala exclusiva si de tip full-time, pe termen nelimitat sau limitat la minimum un
an, cu compania pe care o reprezinta). In situatia in care un component al unei echipe isi
inceteaza relatia de munca cu compania inscrisa in competitie, acesta pierde automat
statutul de jucator in editia respectiva a competitiei, incepand cu data desfacerii
contractului.
Capitanul de echipa are datoria sa se informeze si sa le sesizeze la timp
organizatorilor eliminarea unui component al echipei, ca urmare a incetarii relatiilor de
munca ale acestuia cu compania. Echipa in cauza beneficiaza, de drept, de inlocuirea cu
o alta persoana, care n-a figurat initial in lot.
Pe intreaga durata a competitiei, este permisa atat introducerea de noi jucatori in
lot, care sa-i inlocuiasca pe cei existenti, cat si completarea numarului de jucatori din lot,
pana la limita admisa, de 8 jucatori/echipa, cu respectarea urmatoarelor conditii:
- orice jucator nou adaugat in echipa trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate,
conform articolului (1.1.4);
- informarea organizatorului cu privire la dorinta de inlocuire/completare a lotului,
cu argumentarea corespunzatoare, transmisa prin e-mail sau fax;
- noul jucator, introdus in lot de o echipa din divizia Challenge dupa termenul de 3
zile inainte de tragerea la sorti a competitiei, nu are nivelul de joc egal sau superior
cu cel al unui jucator care ar fi plasat echipa in divizia Master la tragerea la sorti;
- transmiterea, prin e-mail sau fax, a adeverintei care garanteaza relatiile de munca
ale jucatorului cu compania, semnata si stampilata, impreuna cu celelalte
documente solicitate de organizatori;
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- refacerea si transmiterea prin e-mail sau fax a tabelului cu ordinea valorica a
jucatorilor din lotul echipei si, daca e cazul, renominalizarea Jucatorului 1 si
Jucatorului 2 pentru meciurile de simplu;
Organizatorul va accepta efectuarea unei inlocuiri sau unei completari de lot
numai daca toate conditiile de mai sus sunt intrunite pana cu cel putin 48 de ore inaintea
orei de start a urmatoarei intalniri.
Incalcarea prevederilor de mai sus, respectiv includerea in lot a unei persoane fara
drept de joc, conduce la sanctionarea echipei care incalca Regulamentul competitiei,
inclusiv prin pierderea meciului/meciurilor in cauza. In caz de recidiva, situatia va fi
analizata in cadrul Consiliului de Conducere a Competitiei, echipa in cauza riscand chiar
eliminarea din editia curenta.

2. Competitia
2.1. Formatul competitiei
Echipele participante vor fi impartite in doua divizii valorice, Master (divizia
valorica 1) si Challenge (divizia valorica 2).
Fiecare intalnire va consta in 3 meciuri de simplu si 1 meci de dublu. Invingatoare
intr-un tablou eliminatoriu va fi echipa care acumulueaza cel putin 3 victorii sau, in cazul
in care scorul este de 2 egal, echipa care are:
a) cel mai bun setaveraj, calculat ca diferenta intre seturile castigate si seturile
pierdute in cadrul acelei intalniri;
b) cel mai bun gameaveraj, calculat ca diferenta intre game-urile castigate si gameurile pierdute in cadrul acelei intalniri.
c) a castigat meciul de dublu.
Match tiebreak-ul conteaza ca un set in cazul primului criteriu, respectiv ca un game in
cazul celui de-al doilea criteriu.
Pentru stabilirea clasamentui in cadrul grupei se acorda 3 puncte pentru o intalnire
incheiata cu victorie si 1 punct pentru o intalnire incheiata la egalitate. Se considera ca
rezultatul intalnirii este victorie pentru acea echipa care castiga minim 3 din cele 4
meciuri (3 simplu + 1 dublu) ce compun intalnirea. In cazul in care doua echipe au
acelasi numar de puncte castigate, atunci departajarea este data de rezultatul intalnirii
directe. In cazul in care rezultatul dintre ele a fost egalitate, se vor lua in considerare
criteriile de departajare de mai sus. In cazul in care trei sau mai multe echipe au acelasi
numar de puncte castigate, atunci se vor lua in considerare urmatoarele criteriile de
departajare:
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a) meciaverajul (diferenta intre numarul de meciuri castigate si numarul de meciuri
pierdute)
b) setaverajul (diferenta intre numarul de seturi castigate si numarul de seturi
pierdute)
c) gameaverajul (diferenta dintre numarul de gameuri castigate si numarul de
gameuri pierdute).
d) comitetul de organizare va decide modalitatea de departajare.
Pentru aplicarea criteriilor de departajare se iau in considerare toate meciurile jucate in
grupa. Daca dupa unul din criteriile mentionate mai sus raman doar doua echipe la
egalitate, departajarea lor este data de rezultatul intalnirii directe. Un match tiebreak se
considera un set, respectiv un game in functie de criteriul de departajare care se aplica.
Un meci abandonat se completeaza pana la scorul final, iar o neprezentare se considera
60 60.
De principiu, in editiile de primavara (sau in alte situatii anuntate dinainte)
formatul Romanian Corporate Sports – Tenis va fi alcatuit din doua faze, Faza grupelor
si Faza finala (eliminatorie), iar in editiile de toamna, formatul Romanian Corporate
Sports – tenis va fi format doar din Faza finala (eliminatorie). Numarul echipelor dintr-o
grupa va fi de 4, iar faza finala consta intr-un tablou eliminatoriu de 8 echipe. In cazul in
care este necesar, ajustari ale acestor parametri pot fi facute in functie de numarul
echipelor inscrise in competitie.
2.1.1. Repartizarea pe divizii

Repartizarea in divizii se realizeaza in functie de nivelul de joc al fiecarui jucator.
Echipele vor fi ordonate descrescator in functie de urmatoarele criterii, prezentate mai
jos in ordinea in care vor fi luate in calcul:
1. Media nivelului de joc a primilor 3 jucatori;
2. In caz de egalitate, dupa criteriul 1 se ia in considerare nivelul de joc al jucatorului
numarul 1;
3. In caz de egalitate, dupa criteriul 2 se ia in considerare nivelul de joc al jucatorului
numarul 2;
4. In caz de egalitate, dupa criteriul 3 se ia in considerare nivelul de joc al jucatorului
numarul 3;
5. In caz de egalitate dupa criteriul 4, se ia in considerare media nivelurilor de joc ale
tuturor jucatorilor din lot;
6. Ultimul criteriu de departajare il reprezinta tragerea la sorti.
In cazul in care o echipa doreste sa joace in mod expres in Divizia Master, atunci
trebuie sa solicite acest lucru in scris catre MPG. De principiu, solicitarea va fi luata in
considerare la repartizarea pe divizii. Totusi, ea poate fi refuzata in cazul in care MPG o
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considera ca fiind neintemeiata sau daca solicitarea ar afecta buna organizare a
competitiei care se bazeaza pe o repartizare valorica si numerica echilibrata in cele doua
divizii.
In principiu, numarul de echipe din divizia Master va fi egal cu numarul de echipe
din divizia Challenge. Totusi, organizatorul poate modifica aceasta proportie inainte de
tragerea la sorti, in situatia in care considera ca acest lucru conduce la o desfasurare mai
echilibrata a competitiei.
2.1.2. Faza grupelor

Atat echipele din Divizia Master, cat si cele din Divizia Challenge vor fi impartite
in grupe. Numarul de grupe si numarul echipelor din fiecare grupa se stabileste la
tragerea la sorti. Capii de serie vor fi echipele care s-au plasat primele in ordinea stabilita
in momentul repartizarii echipelor in divizii (vezi sectiunea 2.1.1.). In principiu, fiecare
echipa va disputa in cadrul grupei sale trei intalniri, dupa sistemul “fiecare cu fiecare”
(exceptie fac situatiile in care numarul de echipe inscrise nu permite formarea unei grupe
de 4 echipe). In cazul in care exista o faza a grupelor si o faza finala, din fiecare divizie
se vor califica in faza finala cele mai valoroase echipe. Criteriul de selectie a celor mai
bune echipe se va anunta la inceputul competitiei.
2.1.3. Faza finala

Faza finala a Romanian Corporate Sports – Tenis presupune o competitie intre
echipele calificate din Faza grupelor Diviziei Master si o competitie intre echipele
calificate din Faza grupelor Diviziei Challenge. Tabloul de concurs se va realiza prin
tragere la sorti, dupa nominalizarea capilor de serie. Modul in care vor fi stabiliti capii de
serie la faza finala se va anunta la inceputul competitiei.
In cazul in care o echipa calificata in faza finala nu se mai prezinta, locul acesteia
va putea fi luat de echipa clasata pe locul imediat urmator din grupa in care a jucat echipa
ce nu se mai prezinta. In cazul in nici aceasta echipa nu poate juca la faza finala se vor
contacta, in ordine, echipe clasate pe urmatoarele locuri din grupa respectiva. Daca nicio
echipa din grupa nu poate juca la faza finala, atunci, din celelalte echipe care au jucat in
faza grupelor si nu s-au calificat se face un clasament tinand cont, in ordine de
urmatoarele criterii: numarul de intalniri castigate, meciaverajul (diferenta intre numarul
de meciuri castigate si numarul de meciuri pierdute), setaverajul (diferenta intre numarul
de seturi castigate si numarul de seturi pierdute), gameaverajul (diferenta dintre numarul
de game-uri castigate si numarul de game-uri pierdute).
2.1.4. Ordinea meciurilor

Fiecare intalnire din cadrul Romanian Corporate Sports – Tenis consta in patru
meciuri: trei de simplu si unul de dublu. Meciurile de simplu se vor disputa fie
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consecutiv, fie in paralel. Meciul de dublu se va disputa, in principiu, dupa terminarea
meciurilor de simplu.
In principiu, ordinea meciurilor din cadrul unei intalniri este urmatoarea: Jucatorul
1 vs. Jucatorul 1, urmat de Jucatorul 2 vs. Jucatorul 2, urmat de Jucatorul 3 vs. Jucatorul
3 si apoi meciul de dublu. In situatia in care meciurile de simplu nu se desfasoara in
paralel, ordinea meciurilor de simplu poate fi inversata in masura in care ambele echipe
sunt de acord si acest lucru nu conduce la intarzieri in programul meciurilor.
Unui jucator care a evoluat la simplu i se va acorda o pauza de odihna in functie
de timpul pe care l-a jucat si in conditiile in care se respecta prezentul regulament, iar
acest lucru nu conduce la intarzieri care afecteaza bunul mers al competitiei.
Timpul alocat perioadei de incalzire inainte de fiecare meci este de cinci minute.
Inaintea inceperii fiecarui meci, fiecare jucator se va prezenta la reprezentatnul
MPG cu un act de identitate cu poza pentru a elimina orice suspiciune privind identitatea
jucatorilor.
2.1.5. Desfasurarea meciurilor de simplu

Meciurile de simplu se vor disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi cu tiebreak la primele doua, ultimul set fiind un match tiebreak pana la 10.
2.1.6. Desfasurarea meciului de dublu

Meciurile de dublu constau in 2 seturi cu tie-break, iar la 1 set egal se va juca un
match tie-break pana la 10.
In proba de dublu, se aplica regula “No ad” (la egalitate se joaca un punct decisiv,
echipa aflata la primire alegand jucatorul care sa primeasca).
Meciul de dublu se disputa chiar daca soarta intalnirii este decisa dupa meciurile
de simplu, cu exceptia cazului in care echipele angrenate se inteleg sa nu-l mai dispute
sau a cazului in care timpul avut la dispozitie sau conditiile meteo nu permit.
Pauza dintre ultimul meci de simplu si meciul de dublu este de maxim o jumatate
de ora, chiar daca jucatorii nominalizati au disputat ultimul meci de simplu.
2.2. Arbitrajul
Meciurile din cadrul grupelor se vor disputa fara arbitru de scaun, jucatorii
arbitrandu-se singuri. Eventualele neintelegeri urmeaza a fi rezolvate pe cale amiabila sau
cu ajutorul arbitrului competitiei.
O echipa poate solicita prezenta unui arbitru de scaun, dar numai cu cel putin
doua saptamani inainte de desfasurarea intalnirii. Solutionarea solicitarilor primite dupa
acest termen nu este garantata. Echipa care solicita acest lucru va trebui sa suporte costul
arbitrajului. Taxa pentru a putea asigura acest lucru este de 150 de lei pe zi si trebuie
achitata organizatorului fie prin numerar la sediul acestuia, fie prin virament bancar.
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Meciurile tabloului principal din cadrul Fazei finale vor beneficia, gratuit, de
arbitru de scaun.
2.3. Abandonul si neprezentarea
In situatia in care unul dintre jucatori nu se prezinta la terenul de joc in cel mult
15 minute de la ora oficiala anuntata pentru inceperea meciului, acesta pierde meciul, la
solicitarea adversarului, cu scorul de 6-0, 6-0. Daca un jucator se afla in imposibilitatea
de a continua un meci inceput sau decide sa se retraga de pe teren, se va consemna in
foaia oficiala rezultatul inregistrat la momentul respectiv. Rezultatele in cauza sunt luate
in considerare si la stabilirea clasamentelor.
Daca o echipa nu se prezinta la o intalnire programata, fara a aduce acest fapt la
cunostinta MPG pana cel tarziu cu trei zile inaintea zilei de start a intalnirii, echipa va
pierde intalnirea cu 3-0, fiecare meci fiind inregistrat cu scorul de 6-0 6-0. In cazul in care
o echipa anunta ca nu se poate prezenta in termenul regulamentar, motivul invocat poate
conduce la amanarea intalnirii, dar numai in cazuri exceptionale si doar cu acceptul
echipei adverse.
In cazul in care un jucator nominalizat si trecut pe foaia de joc nu se prezinta in
vederea sustinerii unui meci, acesta poate fi inlocuit de catre un alt jucator din lot, insa
numai daca modificarea este adusa la cunostinta MPG cu cel putin 15 minute inaintea
orei oficiale de start a intalnirii si acest lucru nu duce la intarzierea programului.

3. Exceptiile privind conditiile de joc
In Faza grupelor, daca terenurile sunt impracticabile (ex.: din cauza conditiilor
meteo), iar echipele angrenate intr-o intalnire nu doresc reprogramarea meciurilor intrun alt weekend, cei doi capitani de echipa pot decide ca intalnirea sa se desfasoare la un
alt club decat cel ales de MPG, cu urmatoarele conditii:
- sa instiinteze amandoi echipa MPG, pentru a obtine un acord in acest sens;
- sa acopere integral cheltuielile legate de inchirierea terenului;
- sa nu desfasoare partidele pe o alta suprafata decat zgura.
O intalnire care incepe intr-o zi (sambata sau duminica) nu poate fi continuata la o
data ulterioara decat daca este intrerupta din cauza ploii. MPG, de comun acord cu
echipele angrenate, decide reprogramarea intalnirii, de la scorul inregistrat in momentul
respectiv.
Doctorul de concurs, impreuna cu arbitrul principal au autoritatea de a stabili daca
regula conditiilor extreme de starea vremii, in cazul unor temperaturi care ating sau
depasesc 37 de grade Celsius, poate intra in functiune in timpul unui concurs. Daca se
stabileste acest lucru, atunci o pauza de 10 minute va fi permisa intre al 2-lea si al 3-lea
set. De asemenea, poate exista o intarziere in ceea ce priveste inceperea meciurilor
programate pentru ziua respectiva. Atunci cand este posibil, aceasta decizie de a intarzia
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inceperea meciurilor din cauza conditiilor meteo extreme se va lua inaintea inceperii
meciurilor programate pentru ziua respectiva.

4. Tenis Partener
Fiecare partida disputata in cadrul Romanian Corporate Sports – Tenis va fi
echivalata cu un meci partener si jucatorii vor primi punctele corespunzatoare in
clasamentele Tenis Partener.
Tuturor jucatorilor participanti in cadrul acestei competitii li se va crea implicit un
cont premium gratuit in comunitatea Tenis Partener pentru anul respectiv (in cazul in
care nu au deja cont). Acest cont le va permite inscrierea la oricare alt turneu individual
din calendarul Tenis Partener pentru anul in care se desfasoara competitia si le permite
includerea in clasamentele Tenis Partener. Pentru crearea acestui cont, fiecare jucator va
trebui sa completeze toate datele de pe fisa de inscriere.

5. Festivitatea de premiere
Festivitatea de premiere se va face la finalul disputarii tuturor meciurilor care
conteaza pentru locurile 1, 2 si 3. Premierea se poate face pentru ambele divizii in acelasi
timp sau separat. Se vor acorda un trofeu pentru echipa si medalii si diplome pentru
fiecare component al echipelor clasate pe locurile 1, 2 si 3. In functie de sponsori se vor
acorda si alte premii. Aceste premii se vor acorda doar acelor jucatori care disputa cel
putin un meci in cadrul competitiei.

6. Contestatii
6.1. Depunerea contestatiei
O echipa care apreciaza ca adversarul a incalcat, in intalnirea direct disputata,
unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, are dreptul sa-si sustina cauza
numai in baza unei contestatii scrise.
Echipele au dreptul de a introduce contestatii, inainte sau dupa terminarea jocului,
astfel:
 daca se contesta dreptul de joc al unuia sau mai multor jucatori din echipa
adversa, inscrisi in raportul de arbitraj, aratandu-se motivele in mod concret;
 daca se contesta identitatea unuia sau mai multor jucatori inscrisi in raportul de
arbitraj.
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Sesizarea se face din oficiu, de catre organizator, nefiind necesara formularea unei
contestatii, in cazul jucatorilor aflati in stare de suspendare, care participa totusi la joc.
Contestatiile se fac in scris si sunt semnate de catre delegatul sau capitanul echipei,
in prezenta delegatului sau capitanului echipei adverse, care semneaza de luare la
cunostinta si in prezenta arbitrului/organizatorului competitiei, care este obligat sa
specifice momentul formularii contestatiei (inainte de meci sau dupa terminarea jocului)
si sa semneze.
In situatia in care jucatorul contestat nu intra pe teren in partida respectiva,
contestatia ramane fara obiect in cazul respectivei partide, urmand ca aceasta sa fie
solutionata in continuare, conform regulamentului.
Contestatiile referitoare la identitatea jucatorilor si la dreptul de joc se fac nominal.
In ceea ce priveste contestatiile referitoare la dreptul de joc, delegatii echipelor au
obligatia de a mentiona in mod explicit, in contestatia scrisa, motivul pentru care este
contestat jucatorul (nerespectarea conditiilor de inscriere in competitie sau substituire,
etc.), in caz contrar aceastea urmand a fi respinsa ca nefondata.
In vederea procesarii unei contestatii se percepe o taxa de analiza, in valoare de
150 lei, aceasta fiind valabila pentru fiecare jucator contestat. Taxa de contestatie se
plateste in numerar, la sediul organizatorului, sau prin virament, in termen de 48 de ore
de la inregistrarea contestatiei.
Neplata taxei de contestatie atrage dupa sine respingerea acesteia ca fiind netaxata,
consecinta fiind omologarea jocului cu rezultatul inregistrat pe teren.
Taxele de contestatie, indiferent de rezultatul solutionarii cauzei, nu se restituie.
6.2. Solutionarea contestatiilor
In cazul contestatiei ce are drept obiect calitatatea de angajat a unui jucator,
aceasta se solutioneaza prin prezentarea, de catre jucatorul in cauza, in termen de 5 zile
lucratoare de la admiterea contestatiei, a unor informatii suplimentare sub forma unui
document semnat si stampilat de angajator, privind relatia de colaborare dintre cele doua
parti. Acest document trebuie sa precizeze clar natura relatiei dintre cele doua parti si
data inceperii respectivei relatii contractuale.
In cazul neprezentarii de catre jucatorul ce face subiectul contestatiei a
informatiilor suplimentare in termenul stabilit de 5 zile lucratoare, jucatorul in cauza
pierde dreptul de joc in competitie. Daca nici in termen de 10 zile lucratoare de la
depunerea contestatiei jucatorul nu prezinta documentul descris anterior, echipa
jucatorului in cauza va fi descalificata.
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In toate cazurile organizatorul competitiei va comunica in scris echipelor
implicate, decizia luata.
Contestatiile solutionate de organizatorul competitiei si dovedite ca fiind
neintemeiate, se resping ca nefondate, iar cele facute contrar prevederilor acestui
regulament (tardive, netaxate, nesustinute, nesemnate, etc.), se resping, de asemenea, ca
neregulamentare.
Daca in urma unei contestatii se constata ca o echipa a incalcat articolele
regulamentului, legate de dreptul de joc sau incercarea de inducere in eroare privind
identitatea unui jucator, echipa respectiva este exclusa din competitie.

Important!
Plata integrala a participarii la competitie se face cu minim doua saptamani inainte de tragerea
la sorti a respectivei editii. Dupa acest termen, retragerea din competitie sau neprezentarea in competitie
atrage dupa sine nereturnarea banilor achitati organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
respinge cererea de inscriere a unei companii in competitie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce completari si modificari prezentului Regulament,
menite a conduce la buna desfasurare a competitiilor, in orice moment, pe parcursul derularii competitiei.
Prin inscrierea in Romanian Corporate Sports - Tenis, jucatorii inteleg pe deplin riscurile
practicarii sportului, printre care se numara si accidentarile. Alegand sa participe in meciurile din cadrul
Romanian Corporate Sports - Tenis, jucatorii isi asuma intreaga raspundere pentru starea lor de
sanatate. Prin prezentul Regulament, organizatorul le aduce la cunostinta jucatorilor inscrisi necesitatea
efectuarii unui control medical inainte de primul lor meci din competitie, care sa ateste ca jucatorul este
apt de efort fizic, riscul neefectuarii acestui control revenind in totalitate jucatorilor.
Jucatorii consimt, prin inscrierea lor, ca, in cazul unui eveniment nedorit aparut in timpul
disputarii unui meci din cadrul competitiei, sa nu formuleze nicio pretentie sau plangere impotriva
organizatorului.
Inscrierea in Romanian Corporate Sports – Tenis si participarea unui jucator la oricare dintre
meciurile desfasurate sub licenta acestei competitii presupun angajamentul implicit al jucatorului de a
accepta si respecta prezentul Regulament, precum si prevederile Codului de Conduita si Regulamentului
Jocului de Tenis, aprobat de ITF (International Tennis Federation), in cazul in care nu exista altele,
contrare, in prezentul Regulament.
In plus fata de prevederile Codului de Conduita ITF si ale Regulamentului Romanian
Corporate Sports – Tenis, organizatorul isi rezerva dreptul aplicarii unor penalizari suplimentare
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(suspendarea temporara a dreptului de participare sau excluderea din competitie), in situatia in care un
jucator/o echipa nu respecta prevederile acestora si/sau afecteaza buna desfasurare a competitiei si/sau
ii aduce prejudicii de imagine.
Prin inscrierea in sistemul Romanian Corporate Sports, se considera ca participantii sunt
implicit de acord:
- sa cedeze MPG toate drepturile asupra imaginii (singur(a) si/sau in grup), statica sau in
miscare, din perioada desfasurarii evenimentului;
- sa recunoasca dreptul MPG de a inregistra si utiliza datele personale (nume, date biografice,
date de contact, infatisare, voce si performanta), prin intermediul oricarui suport media (inclusiv audio,
foto si video), in scopul prezentarii si prelucrarii rezultatelor, al promovarii Romanian Corporate Sports
si al oricaror evenimente desfasurate in legatura cu acest sistem;
- sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de orice alta natura impotriva Romanian
Corporate Sports si/sau MPG, in legatura cu exercitarea de catre acestea a drepturilor indicate mai
sus.
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