
Kids Trophy 2020

Kids Trophy este un circuit de tenis regional organizat de TD TENNIS CENTER IAȘI în 
colaborare cu INNOVATIVE TENIS CLUB IAȘI și este destinat copiilor între 8-16 ani.

Kids Trophy 2020 include 4 turnee-etapă și 2 turnee „TIE-BREAK”.

Sistemul de joc este cu grupe, seturi normale corespunzătoare fiecărei categorii, ce le dă 
posibilitatea participanților de a disputa cât mai multe partide. Primii doi clasați în grupele 
principale vor juca semifinalele și finalele (1-2, 3-4), iar ultimii doi clasați din grupe vor juca locul 
5-6.

Sistemul de punctaj – turneu – etapă:

Fiecare participant va primi 20 de puncte de participare, iar fiecare victorie obținută valorează 10 
puncte (Ex: un participant ce câștigă cele două partide din grupe + semifinala + finala = 60 puncte).
În plus câștigătorul  va primi un bonus de 30 puncte, iar locul 2 va primi 15 puncte. Punctele 
acumulate în fiecare etapă contează pentru clasamentul general.

Sistemul de punctaj – turneu –   TIE-BREAK  :

Număr nelimitat de participanți, în formatul fiecare cu fiecare, un super tie-break până la scorul 
maxim de 10-9 (Ex: număr de jucători 10, fiecare participant va juca 9 partide).

Fiecare victorie valorează 3 puncte și pentru participare se acordă 10 puncte. Punctele acumulate 
contează pentru clasamentul general.

Clasamentul general se actualizează după fiecare concurs.

Sancțiuni: Orice mic act de indisciplină din partea sportivilor sau însoțitorilor acestora atrage 
excluderea de la toate evenimentele organizate de TD TENNIS CENTER IAȘI.

Primii 4 clasați la fiecare categorie, în funcție de numărul de puncte obținute în timpul anului vor 
participa în decembrie la „Trofeul Campionilor KIDS TROPHY”.

Pentru a obține calificarea la  „Trofeul Campionilor” este obligatorie participarea la cel puțin 3 
etape „KIDS TROPHY” și un turneu „TIE-BREAK” sau 2 etape „KIDS TROPHY” și 2 turnee 
„TIE-BREAK”.



Primii 2 clasificați pentru fiecare categorie la „Trofeul Campionilor” (decembrie 2020) vor 
participa la un stagiu de pregătire de 7 zile la Federația de Tenis din Madrid. 

La „Gala de Excelență a tenisului ieșean” (decembrie 2020) pe lângă premiile oferite de 
organizatori  și sponsori, câștigătorilor li se va decerna titlul de Campion al Iașului KIDS 
TROPHY 2020.

De asemenea vor fi premiați și antrenorii care s-au ocupat de formarea, pregătirea și educarea 
acestor sportivi.

Înscrierile încep marți, 26.05.2020 în intervalul orar 17-21 la Baza INNOVATIVE TENIS CLUB 
(în spatele spitalului ARCADIA - Click aici pentru a vedea locația), în limita locurilor disponibile. 

Datorită numărului mare de rezervări la anumite categorii, organizatorii pot suplimenta numărul de 
locuri fără a schimba formatul tip grupe.

Ultima zi de înscrieri și achitarea taxei de participare este vineri 07.06.2020 ora 17:30.

Tragerea la sorți va avea loc pe data de 7.06.2020 la ora 19 la Baza INNOVATIVE TENIS CLUB
(în spatele spitalului ARCADIA), iar rezultatele vor fi afisate pe facebook și pe site 
www.tdtenniscenter.ro. 

http://www.tdtenniscenter.ro/
https://www.facebook.com/TDTennisCenter/
https://g.page/tdtenniscenteriasi?share
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