REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea
CUPEI BAROULUI DOLJ LA TENIS

1. Dispoziţii generale:
-

Cupa Baroului Dolj la Tenis, denumit în continuare CBDT, este o competiție sportivă locală organizată sub
egida Baroului Dolj cu sediul in..., la care pot participa numai avocatii din cadrul acetui barou.
CBDT se desfășoară anual și este alcătuit din 2 divizii valorice: Seniori și Veterani.
Numărul de participanti al fiecărei divizii valorice se stabilește în funcție de numărul de înscrieri în anul
respectiv. Prin excepție, pentru primul an de desfășurare se va organiza o singură divizie

2. Eligibilitatea echipelor:
-

-

Deoarece este o competitie destinata exclusiv amatorilor, in CBDT se pot înscrie numai avocatii care nu sunt
înscriși într-un club de tenis și nu au participat la activități competiționale din partea unor echipe, asociaţii sau
cluburi sportive cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare structuri sportive
Înscrierea în competiţie se face în baza unei solicitări scrise şi semnate de catre participant, prin completarea
şi depunerea modelului care se afla pe site-ul baroului la secretariat împreună cu taxa de participare.
Prin solicitarea de înscriere, participanții se angajează să îndeplinească și să respecte prezentul regulament
de desfășurare al competiției.
Înscrierea este confirmată după plata taxei de participare care trebuie achitată până la...,data limită stabilită
de organizatori. Participanții care nu vor achita taxa de participare nu vor fi înscrisi în competiţie.

3.

Sistemul de desfăşurare a meciurilor:

-

Partidele se desfăşoară după sistemul cel mai bun din 3 seturi cu tie‐break la 6‐6 inclusiv în setul decisiv in
afara de finala.
Neprezentarea unui jucator sau a unor jucători din cadrul acesteia se penalizează cu pierderea partidei la
care nu se prezintă jucătorul.
Stabilirea ordinii valorice a jucătorilor în cadrul echipelor se face în funcție de clasamentul jucătorilor alcătuit
pe pe baza rezultatelor din ediția precedentă.

-

Criterii de departajare pentru stabilirea clasamentului jucătorilor:
a. Daca sunt doi jucători sunt la egalitate, departajarea se face după:
- rezultatele meciurilor directe;
- numărul de meciuri câștigate în campionatul anterior;

- numărul de seturi câștigate în campionatul anterior ;
- numărul de game‐uri câștigate în campionatul anterior;
b. Atunci când sunt trei sau mai mulți jucători la egalitate, nu se va utiliza niciodata departajarea
după rezultatul meciurilor directe dintre ei.
4.

Alcătuirea clasamentului:

-

Clasamentul CBDT este alcătuit pe baza punctelor acumulate în cadrul competiţiei şi se actualizează după
fiecare ediţie.

5. Arbitrajul:
-

În cadrul partidelor disputate în CBDT jucătorii se arbitrează, de regulă, singuri.
Prin excepție, jucatorii pot hotărî, de comun acord, desemnarea unui arbitru acceptat de ambele părți.
Cheltuielile privind arbitrajul revin organizatorilor.

6.

Cheltuielile de organizare:

-

Cheltuielile legate de organizarea meciurilor (terenuri, mingi, acces la vestiare și grupuri sanitare ) revin
echipei organizatorilor.

7.

Calendarul competițional:

-

-

Calendarul competițional cuprinzând etapele desfășurării meciurilor este alcătuit de structura care
manageriază CBDT.
Datele de desfășurare ale etapelor vor fi stabilite și comunicate participantilor prin grija managementului
CBDT, cu cel puțin 7 zile înainte.
Amânarea, decalarea meciurilor se va face de către managementul CBDT doar în situații întemeiate (condiții
atmosferice nefavorabile, situații de forță majoră), la solicitarea și cu acordul ambilor participanți.
Stabilirea și comunicarea noilor date de desfășurare se face în aceleași condiții ca la cele inițiale.

8.

Taxa de înscriere:

-

Taxa de înscriere în CTBD se aprobă odată cu proiectul de management.
Taxa de înscriere se folosește exclusiv în scopul asigurării inchirierii terenurilor, premiilor, cupelor și
diplomelor.

9.

Retragerea/ eliminarea din CTBD:

-

Jucătorii înscriși care se retrag din CBDT în timpul desfășurării competiției vor pierde toate meciurile,
începând cu data anunțării oficiale a retragerii.

-

-

Taxa de înscriere pentru jucătorii care se retrag sau sunt eliminați nu se restituie.

10. Managementul CTMB:
-

Structura organizatorică desemnată să managerieze o ediție a CBDT are următoarele îndatoriri:
a. asigură aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CBDT;
b. întocmeşte calendarul competițional şi urmăreşte respectarea acestuia;
c. verifică modul în care Baza sportivă desemnată asigură condiţiile de desfăşurarea a meciurilor;
d. colectează taxa de înscriere şi asigură premiile pentru locurile premiante;
e. centralizează rezultatele transmise de jucatori şi actualizează clasamentul jucătorilor;
f. organizează festivitatea anuală de premiere;
g. adoptă măsurile organizatorice necesare bunei desfășurări a CBDT;
h. înaintează către CBDT, până la data de 30.11 a anului în care manageriază CMTB, un raport
privind modul de organizare şi rezultatele ediției respective.

