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REGULAMENT ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

STAR OPEN TENNIS 2020 

TURNEUL NAȚIONAL AL AVOCAȚILOR 

EDIȚIA a-III-a 

27-30 August 2020, Tenis Club AS, Pitești, Argeș 

 

  

I. Turneul se va desfășura pe categorii de vârstă, după cum urmează: 

1. Simplu sub 45 ani (inclusiv) 

1.1. începători (nivel 4/5 debutanți) 

1.2. avansați (nivel 6/7 performanță) 

  2. Simplu peste 45 ani  

   2.1. începători (nivel 4/5 debutanți) 

2.2. avansați (nivel 6/7/8 performanță) 

3. Dublu Open (deschis tuturor categoriilor de vârstă) 

3.1. începători (media echipei de nivel 4/5) 

3.2. avansați (media echipei de nivel 6/7) 

 

Criterii de evaluare a nivelului de joc: 

 autoevaluare 

 nivelul MPG (pentru cei care joacă în acest sistem) 

 evaluare în funcție de rezultatele din edițiile trecute ale acestui turneu 

         

II. Sistemul de joc, atât la simplu și la dublu, este cel mai bun din trei seturi până la 6, 

dar în caz de egalitate la seturi se va juca un maxi-tiebreak, până la 10 puncte, cu excepția 

finalelor la simplu, unde se va juca set decisiv. 

La dublu, sistemul de departajare în cadrul game-ului este ”punctul decisiv”, ceea ce 

înseamnă că la scorul de 40-40, va câștiga game-ul echipa care câștigă următorul punct. 

Echipa care este la retur va alege membrul echipei care va primi / partea unde se va servi 

punctul decisiv.  

 

III. În funcție de numărul de participanți înscriși se va juca în sistem de tablou 

principal de concurs urmat de tablou de consolare sau în sistem de grupe de câte 3-4 

concurenți, fiecare participant/echipă având garantate un număr de minim 3 meciuri (simplu și 

dublu). 

 

IV. Participanții trebuie să fie avocați cu drept de exercitare a profesiei, înscriși pe 

tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei sau suspendați-incompatibili. 

 

V. Participanții trebuie să fie apți din punct de vedere medical pentru efort fizic 

sportiv, putând prezenta adeverință medicală în acest sens sau vor semna o declarație pe 

proprie răspundere înainte de începerea turneului, în fața organizatorilor. Organizatorii nu își 
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asumă nici o responsabilitate privind evenimente medicale nedorite apărute pe timpul 

desfășurării competiției.  

 

VI. Măsuri de prevenție COVID-19 

Fiecare participant va primi și va semna anexe privind respectarea regulilor necesare 

împiedicării răspândirii virusului SARS COV 2 în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 

VII. Înscrierea se va face pe adresa de email nicolescu_dragos@yahoo.com până la 

data de 20.08.2020 și este condiționată și garantată de achitarea taxei de participare în valoare 

de 240 RON în contul organizatorilor, “Asociația Tenis Club AS Pitești” – 

RO94BRDE030SV32852850300 până la data de 20.08.2020. Taxa de participare acoperă o 

parte din costurile de organizare (mingi de joc, apă, trofee, premii, barem arbitraj, 

organinzare, masă festivă). 

 

Odată cu înscrierea, este necesar să ne comunicați: 

 Categoria de vârstă (sub 45 ani sau peste 45 ani) 

 Nivelul de joc (începători 4/5 sau avansați 6/7) 

 Probele la care doriți să participați (simplu și/sau dublu) 

 

VIII. Pentru cei care nu s-au înscris în termen (până la data de 20.08.2018), 

organizatorii pot acorda Wild-Card-uri, în limita locurilor disponibile.  

 

IX. Pentru oferta completă de cazare și masă, vă rugăm să contactați organizatorii.  

 

X. Ședința tehnică cu tragerea la sorți va avea loc joi, 27.08.2020, orele 15:00, la 

Tenis Club AS – Complex Star Arena Bascov, Str. Lunca Nr. 110, Bascov, jud. Argeș. 

 

Înscrieri, informații și detalii: 

Președinte Comitet de Organizare – Avocat Nicolescu Dragoș-Andrei: 0746 152 565 

Director de Turneu – Prof. Gabriel Săndulescu: 0722 260 365 
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