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Визначення термінів
Федерація тенісу України (далі ФТУ) — всеукраїнська громадська
організація, що має статус національної спортивної федерації, член
Міжнародної тенісної федерації, Європейської тенісної федерації та
Національного Олімпійського комітету. Є неприбутковою організацією,
головне статутне завдання – популяризація та розвиток тенісу в Україні.
Міжнародна тенісна федерація (ITF) – керівна структура світового тенісу
відповідальна за популяризацію та розвиток тенісу.
Європейська тенісна федерація (Tennis Europe) - керівна структура
європейського тенісу, член ITF, відповідальна за популяризацію та розвиток
тенісу у регіоні.
Національний турнір ФТУ - це змагання внесені до Календаря ФТУ, які
проводяться за Регламентом ФТУ на території України.
Міжнародний турнір ФТУ - це змагання під егідою ITF або TE, які
проводяться на території України та внесені у Календар ФТУ та календарі ITF
або TE.
Регіональний турнір ФТУ – це змагання які проводять відокремлені
підрозділи ФТУ.
Регламент ФТУ — це правила проведення змагань, де вказані права та
обов’язки усіх задіяних сторін, а саме: ФТУ, гравців, тренерів, організаторів
змагань, суддів, глядачів та родичів гравців.
Календар ФТУ — це офіційний розклад турнірів з тенісу, які проводяться під
егідою ФТУ на території Україні, згідно Регламенту ФТУ.
Гравець ФТУ — це особа, яка сплатила річний внесок за користування
онлайн-сервісом та перебуває в офіційному реєстрі гравців ФТУ.
Суддя ФТУ — це особа, яка прослухала суддівський семінар, пройшла
тестування, має відповідну суддівську категорію ФТУ та знаходиться у
офіціальному реєстрі суддів ФТУ.
Тренер ФТУ — це особа, яка знаходиться у офіційному реєстрі тренерів ФТУ.
Рейтинг ФТУ — це офіційна система підрахунку досягнень гравців протягом
52 тижнів, яка оновлюється кожного четверга на підставі якої визначається
відбір гравців на турнір та їх посів при жеребкуванні.
Організатор турніру ФТУ — це юридична або фізична особа, яка заявляє
змагання до Календаря ФТУ та виконує правила та вимоги Регламенту ФТУ.
Сертифікований тенісний клуб ФТУ — це юридична чи фізична особа, що є у
списку офіційних тенісних клубів України, розміщених на сайті ФТУ.
Дисциплінарний комітет ФТУ — це орган, який приймає апеляції від гравців,
до яких були застосовані штрафні санкції з боку головних суддів, призначає
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покарання за порушення Регламенту ФТУ та робить висновки щодо
доцільності нарахування штрафних санкцій до гравців, організаторів та
суддів.
Індивідуальний член ФТУ — це особа, яка подала заявку на вступ до ФТУ та
сплатила річний членський внесок.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ФТУ володіє усіма правами на проведення змагань з тенісу на території України.
Комплекс змагань з тенісу, які проводяться в Україні під егідою ФТУ мають назву
«Всеукраїнський тенісний тур».
Змагання «Всеукраїнського тенісного туру» розподіляються на наступні категорії:
А, I та II.
Керівництво «Всеукраїнським тенісним туром» здійснює Виконавча дирекція ФТУ.
У 2019 році вікові групи відповідають наступним рокам народження гравців:
10 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2009 р. по
31.12.2011 р., але не молодші 8 років.
До участі у змаганнях допускаються гравці 2009, 2010 та 2011 років народження, які
досягли 8 років (за датою народження) на день початку турніру.
12 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2007 р. по
31.12.2009 р., але не молодші 10 років.
До участі у змаганнях допускаються гравці 2007, 2008 та 2009 років народження, які
досягли 10 років (за датою народження) на день початку турніру.
14 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2005 р. по
31.12.2008 р., але не молодші 11 років.
До участі у змаганнях допускаються гравці 2005, 2006, 2007 та 2008 років
народження, які досягли 11 років (за датою народження) на день початку турніру.
16 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2003 р. по
31.12.2006 р.
До участі у змаганнях допускаються гравці 2003, 2004, 2005 та 2006 року
народження.
18 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2001 р. по
31.12.2006 р., але не молодші 13 років.
До участі у змаганнях допускаються гравці 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 та 2006
років народження, які досягли 13 років (за датою народження) на день початку
турніру.
Дорослі — гравці, які досягли 14 років (за датою народження) на день початку
турніру та старші.
У 2019 році ФТУ встановлює наступну кількість змагань категорії А та категорії І:
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Для гравців до 12 років – 5 турнірів Категорії А та не більше 12 турнірів Категорії І.
Для гравців до 14 років – 5 турнірів Категорії А та не більше 12 турнірів Категорії І.
Для гравців до 16 років – 3 турніри Категорії А та не більше 10 турнірів Категорії І.
Для гравців до 18 років – 3 турніри Категорії А та не більше 5 турнірів Категорії І.
Дорослі – 2 турніри Категорії А та не більше 4 турнірів Категорії І.
Для гравців до 10 років основними змаганнями будуть - 2 турніри «огляд-конкурс
юних тенісистів» та не більше 3 турнірів національної категорії.
Рейтинг ФТУ для цієї вікової категорії нараховуватись не буде.
На 2019 рік ФТУ встановлює наступну максимальну кількість змагань категорії ІІ
у одному місті (населеному пункті): один турнір (звичайний) + один Вікенд-турнір
протягом місяця (окремо для кожної вікової категорії).
Для вікових категорій до 12 та до 14 років буде проведений заключний турнір для
восьми (8) кращих гравців Всеукраїнського тенісного туру - «Мастерс». Для допуску
на змагання «Мастерс» використовується Рейтинг ФТУ за тиждень до початку
турніру. Схема проведення буде вказана в положенні про турнір.
ІІ. РОЛЬ ФТУ
• Приймає заяви на проведення змагань від відокремлених підрозділів ФТУ
(у виключних випадках напряму від організаторів) до 1 листопада 2019 року
на перше півріччя 2020 року, та до 1 квітня 2020 року на друге півріччя 2020
року.
• Формує календар змагань на перше півріччя 2020 року до 15 листопада 2019
року.
• Оновлює Рейтинг ФТУ до закінчення дня кожного четверга.
• Додає міжнародні рейтингові очки до системи офіційного рейтингу ФТУ два
рази на місяць (перша і третя середа місяця).
• Веде офіційні реєстри гравців, тренерів та суддів ФТУ.
• Приймає заявки та відмови на турніри від гравців ФТУ через онлайн-сервіс на
сайті ftu.org.ua та пізні відмови факсом або електроною поштою.
• Формує остаточні списки гравців на турніри Тennis Еurope на території
України.
• Публікує кожну середу на офіційному сайті ФТУ положення про змагання, не
пізніше одного місяця до початку турніру ФТУ.
• Складає списки гравців турнірів Всеукраїнського тенісного туру.
• Затверджує список Wild Card на турнірах Всеукраїнського тенісного туру.
• Затверджує суддів на турніри Всеукраїнського тенісного туру.
• Проводить моніторинг сертифікованих клубів ФТУ.
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• Приймає благодійні внески від організаторів турнірів Всеукраїнського
тенісного туру.
• Контролює виконання організаторами Регламенту ФТУ.
• Надає дозвіл на проведення змагань лише на сертифікованих тенісних кортах
ФТУ.
• Застосовує штрафні санкції до організаторів турнірів ФТУ, гравців ФТУ,
тренерів ФТУ, родичів гравців ФТУ, сертифікованих клубів ФТУ та суддів ФТУ.
• Федерація має право розповсюджувати рекламну продукцію та
встановлювати рекламні банери спонсорів ФТУ.
• Затверджує офіційних спонсорів турнірів Категорії А.
• Проводить авторизацію турнірів ФТУ та активує їх у онлайн-системі ФТУ.
ІІІ. РОЛЬ ОРГАНІЗАТОРІВ ТУРНІРІВ ФТУ
• Мають подати заяву на проведення змагань Всеукраїнського тенісного туру
2020 року до відокремленого підрозділу ФТУ (у виключних випадках напряму
до ФТУ) не пізніше ніж до 15 жовтня 2019 року на перше півріччя 2020 року,
та до 15 березня 2020 року на друге півріччя 2020 року. Форма заяви на сайті
ФТУ. Направляючи заяву на проведення змагань до ФТУ, організатор
автоматично погоджується із положеннями Регламенту ФТУ.
•
Якщо організатор відміняє змагання після того як опублікований
календар – він зобов’язаний сплатити благодійний заявочний внесок на
рахунок ФТУ. У разі несплати організатор буде позбавлений права
проведення змагань під егідою ФТУ у майбутньому.
•
Має проконтролювати надіслання головним суддею звіут та «файлу»
турніру до ФТУ одразу після його закінчення. Не пізніше ніж через 7 днів після
закінчення змагань надати звіт директора турніру за встановленою формою
до ФТУ. ФТУ має право не обробляти результати турнірів, від яких звіт про
змагання не був отриманий або оформлений із порушеннями.
•
Зробити благодійний внесок на рахунок ФТУ не пізніше ніж через
тиждень після завершення змагань. Обов'язково вказати в квитанції назву
турніру.
• Розробити офіційне положення про турнір ФТУ та погодити його із
відповідальним співробітником. Підтвердженням погодження ФТУ
запропонованого положення є його розміщення на сайті ФТУ. Положення
має бути опубліковано не пізніше ніж за місяць до початку змагань.
• Початком змагань вважається перший ігровий день основної сітки турніру
ФТУ. Організатори змагань, директори турнірів мають надавати головним
суддям турнірів ФТУ усю необхідну матеріально-технічно допомогу задля
проведення змагань на високому організаційному рівні. Конкретизовані
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вимоги щодо кількості кортів розписані у особливостях проведення змагань
різних категорій.
• У разі порушення Регламенту ФТУ організаторами змагань, ці факти будуть
розглядатися Дисциплінарним комітетом ФТУ та у разі доведення провини
організатора - буде винесене покарання.
• Виконати наступні організаційно-технічні вимоги:
Організаційно-технічні вимоги до змагань Категорії А:
- Призначити офіційний готель (готелі) із помірними цінами.
- Для змагань у закритих приміщеннях надати мінімум три корти, на відкритих
майданчиках – чотири корти. Для змагань в яких планується розіграш трьох
розрядів (Чемпіонати та Кубки України), мінімальна кількість кортів – п’ять
(5). Корти мають бути із однаковим покриттям.
- На турнірах категорії А у всіх вікових категоріях організатори повинні
компенсувати фіналістам турніру у одиночній сітці витрати на проживання та
харчування. Мінімальна сума, яку мають компенсувати організатори для
одного гравця — 300 грн. на добу, починаючи з першого дня основної сітки.
Не має значення місцевий це гравець чи ні. Ці вимоги мінімальні,
організатори мають зробити усе можливе для підвищення кількості гравців,
яким буде забезпечено харчування та проживання. Вибір має відбуватися по
найвищим зайнятим місцям у змаганнях. Тобто, якщо організатори
приймають рішення про забезпечення додаткових гравців, то це повинні
бути тенісисти, які зайняли 3 місце, потім 4 місце, 5 місце і так далі.
- Організатор турніру ФТУ має забезпечити усім необхідним суддівську
бригаду призначену ФТУ.
- Суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня.
- Півфінальні матчі (одиночного розряду) та фінальні матчі (всіх розрядів)
мають обслуговуватися суддями на вишці.
- На змаганнях має бути проведена офіційна церемонія нагородження.
- Призери мають бути нагороджені кубками та дипломами.
- Для гравців повинен бути наданий час для тренувань, починаючи із дня
запису на змагання. Мінімум 30 хвилин на день на гравця. До 4 гравців на
корті.
- Гравцям має бути надана питна вода у кількості мінімум 1 літр на один матч
основної сітки.
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- На змагання має бути запрошений лікар або медичний працівник із
середньою спеціалізованою освітою, який має бути присутнім на турнірі від
початку до закінчення матчів кожного дня.
- Кожний матч основної сітки у всіх розрядах має проводитися новими
м’ячами.
- Турнір має проходити без перерви. Тобто організатори змагань повинні
надати необхідну кількість годин на кортах для проведення всіх матчів
запланованих на цей день. Матчі не можуть призупинятися через закінчення
орендованого під змагання часу.
- Організатори змагань ФТУ мають виконувати рекомендації головного судді
змагань стосовно будь-яких питань для проведення турніру на належному
рівні.
Організаційно-технічні вимоги до змагань Категорії І:
- На турнірах Категорії I у всіх вікових категоріях організатори повинні
компенсувати фіналістам турніру у одиночній сітці витрати на проживання та
харчування. Мінімальна сума, яку мають компенсувати організатори для
одного гравця — 200 грн. на добу, починаючи з першого дня основної сітки.
Не має значення місцевий це гравець чи ні. Ці вимоги мінімальні,
організатори мають зробити усе можливе для підвищення кількості гравців,
яким буде забезпечено харчування та проживання. Вибір має відбуватися по
найвищим зайнятим місцям у змаганнях. Тобто, якщо організатори
приймають рішення про забезпечення додаткових гравців, то це повинні
бути тенісисти, які зайняли 3 місце, потім 4 місце, 5 місце і так далі.
- Організатор турніру ФТУ має запросити для якісного проведення змагань
суддів ФТУ у необхідній кількості та відповідної кваліфікації згідно реєстру
суддів ФТУ.
- Суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня, формула для
визначення суддів-інспекторів має бути наступною: для кортів із ґрунтовим
покриттям – один суддя на три корти; для кортів із хардовим покриттям –
один суддя на два корти.
- Фінальні матчі основного одиночного розряду мають обслуговуватися
суддями на вишці.
- На змаганнях має бути проведена офіційна церемонія нагородження.
- Призери мають бути нагороджені кубками та дипломами.
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- Для гравців повинен бути наданий час для тренувань, починаючи із дня
запису на змагання. Мінімум 30 хвилин на день на гравця. До 4 гравців на
корті.
- Гравцям має бути надана питна вода у кількості мінімум 1 літр на один матч
основної сітки.
- Кожний матч має проводитися новими м’ячами.
- Турнір має проходити без перерви. Тобто організатори змагань повинні
надати необхідну кількість годин на кортах для проведення всіх матчів
запланованих на цей день. Матчі не можуть призупинятися через закінчення
орендованого під змагання часу.
- На змагання має бути запрошений лікар або медичний працівник із
середньою спеціалізованою освітою, який має бути присутнім на турнірі від
початку до закінчення матчів кожного дня.
- Організатори змагань ФТУ мають виконувати рекомендації головного судді
змагань стосовно будь-яких питань для проведення турніру на належному
рівні.
Організаційно-технічні вимоги до змагань Категорії ІІ:
- Якщо в турнірній сітці беруть участь 8 або менше гравців, то заявка на
проведення змагань у наступному році буде відхилена.
- Організатор турніру ФТУ має запросити для якісного проведення змагань
суддів ФТУ у необхідній кількості та відповідної кваліфікації згідно реєстру
суддів ФТУ.
- Призери турніру мають бути нагороджені медалями та дипломами.
- Для гравців повинен бути наданий час для тренувань, починаючи із дня
запису на змагання.
- Суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня, формула для
визначення суддів-інспекторів має бути наступною: для кортів із ґрунтовим
покриттям – один суддя на три корти; для кортів із хардовим покриттям –
один суддя на два корти.
- Змагання повинні проводитися не більше ніж у двох вікових категоріях.
- На змагання має бути запрошений лікар або медичний працівник із
середньою спеціалізованою освітою, який має бути присутнім на турнірі від
початку до закінчення матчів кожного дня.
- Кожний матч основної сітки у кожному розряді має проводитися новими
м’ячами (виняток тільки для Вікенд-турнірів).
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- Турнір має проходити без перерви. Тобто організатори змагань повинні
надати необхідну кількість годин на кортах для проведення всіх матчів
запланованих на цей день. Матчі не можуть призупинятися через закінчення
орендованого під змагання часу.
- Організатори змагань ФТУ мають виконувати рекомендації головного судді
змагань стосовно будь-яких питань для проведення турніру на належному
рівні.
ІV. ГРАВЦІ ФТУ
• Гравцем ФТУ може стати будь-який тенісист, який зареєструвався на сайті
ФТУ та оплатив річне обслуговування по реєстрації користувача сайту на 2019
рік. Для активації гравця в онлайн-сиситемі ФТУ необхідно сплатити річне
обслуговування по реєстрації користувача сайту на 2019 рік та надіслати
копію квитанції із зазначенням ПІБ гравця і роком народження на електронну
скриньку ftu.activation@gmail.com. У разі не відправлення копії квитанції,
дирекція ФТУ не гарантує своєчасну активацію гравця в онлайн-системі ФТУ.
• Гравець ФТУ має право брати участь у Всеукраїнському тенісному турі згідно
вікових категорій, які зазначені у Регламенті ФТУ.
• Для участі у турнірах ФТУ та нарахування Рейтингу ФТУ гравець має
оплатити річне обслуговування користувача онлайн-сервісу ФТУ та бути
наявним у офіційному реєстрі гравців ФТУ (на день реєстрації на турнір).
Винятком є турніри, останній день подачі заявок на які визначено терміном
до 1 січня 2019 року та Чемпіонати та Кубок України. Внесення гравців до
офіційного реєстру гравців ФТУ здійснюється виключно з понеділка по
п’ятницю з 10:00 до 18:00.
• При переході із однієї вікової групи у іншу гравець має надіслати до ФТУ
своє свідоцтво про народження (копію), актуальну фотокартку та ввести у
своєму профайлі у системі ФТУ адресу своєї електронної скриньки та
основного мобільного номеру телефону, з якого можлива буде реєстрація
на турніри. Гравець відповідає за достовірність даних наведених у анкеті.
Гравець може змінити свої відомості у анкеті на особистій сторінці гравця.
У випадку надання недостовірної інформації або сфальсифікованих
документів, гравець може бути дискваліфікований рішенням
Дисциплінарного комітету ФТУ.
• Гравець ФТУ має отримати логін та пароль для користування сайтом ФТУ,
через який може подавати заявки на турніри ФТУ.
• Гравець ФТУ має вчасно подавати заявки на участь у турнірах ФТУ, відповідно
до положень відповідних змагань.
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• Гравець ФТУ має вчасно подавати відмови від участі у турнірах ФТУ,
відповідно до положення про змагання.
• Для того щоби мати змогу брати участь у міжнародних змаганнях під егідою
ITF та TE гравці ФТУ мають зареєструватися на сайтах відповідних організацій
та оформити унікальний номер гравця IPIN. Після цього гравець ФТУ може
самостійно подавати заявки та відмови на міжнародні змагання, як в Україні,
так і за її межами.
• При реєстрації на турнір гравець ФТУ має надати документ, що підтверджує
його особу, дійсний поліс страхування від нещасних випадків, дійсну
медичну довідку (встановленого МОЗ зразку) про допуск до участі у
змаганнях (оригінал) спеціалізованого медичного закладу (лікарськофізкультурного диспансеру, центру спортивної медицини або відділення
спортивної медицини лікувально-профілактичного закладу) за підписом та
печаткою спортивного лікаря та печаткою закладу або заявочний лист до
участі у змаганні від спортивної організації (поіменний список), завірений
відповідним чином (дата, підпис лікаря та печатка спеціалізованого
медичного закладу повинні бути навпроти прізвища кожного учасника).
Довідки інших медичних закладів та довідки завірені тільки особистою
печаткою лікаря не дійсні. У разі відсутності цих документів гравець ФТУ не
буде допущений до участі у змаганнях.
• Гравець ФТУ має знати Кодекс поведінки гравця ФТУ та неухильно його
дотримуватися.
• Для участі у турнірі ФТУ гравець має зареєструватися у головного судді
змагань. Гравець ФТУ не має права брати участь у більше ніж одному турнірі
на тиждень. У разі порушення цього правила гравець буде оштрафований.
• Гравець ФТУ має додержуватися Законів України, норм Всесвітньої
антидопінгової агенції (WADA) щодо невживання заборонених препаратів та
норм Антикорупційного тенісного центру (Tennis Integrity Unit) щодо чесної
гри.

V. РОЛЬ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФТУ
• Відокремлені підрозділи ФТУ є представниками ФТУ у кожній
адміністративно-територіальній одиниці України. Вони є першою інстанцією
до якої організатори турнірів ФТУ мають направляти заяви на проведення
змагань. У виняткових випадках ФТУ може приймати заяви напряму від
організаторів. Для відокремлених підрозділів встановлюються наступні
граничні строки подачі комплексної заявки від відокремленого підрозділу до
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ФТУ: на друге півріччя 2019 року до 1 квітня 2019 року та на перше півріччя
2020 року до 1 листопада 2019 року.
• Відокремлені підрозділи мають здійснювати оперативний контроль за
виконанням вимог Регламенту ФТУ на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
• Кожний відокремлений підрозділ має право проводити Регіональні турніри,
які не входять до Всеукраїнського тенісного туру.

VI. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРІВ ФТУ
Головні судді кожного турніру ФТУ мають неухильно дотримуватися правил
та процедур проведення змагань викладених у Регламенті ФТУ.
Головні судді є представниками ФТУ на кожному турнірі та мають докладати
усіх зусиль задля проведення змагань на високому організаційному рівні.
Гравець ФТУ може брати участь у одному турнірі ФТУ на тиждень

Формати проведення турнірів:
«Олімпійська система» - сітка на вибування до однієї поразки.
«Олімпійська система із втішним турніром» - сітка на вибування, в якій кожен
гравець має можливість зіграти не менше двох матчів. Це означає, що має бути
проведений втішний турнір. У втішному турнірі мають права брати участь гравці,
які зіграли лише один матч і зазнали у ньому поразки, тобто гравці, що програли у
першому або другому колі, при умові, що матч першого кола вони пропускали.
«Групова система» - кожний учасник грає із кожним. Перемога у кожному матчі
надає 2 очки, поразка - 1 очко, відмова - 0 очок. За підсумком проведення матчів у
єдиній підгрупі визначається переможець. За умови рівної кількості очок між
двома гравцями, пріоритет має переможець очної зустрічі. Якщо троє і більше
гравців мають однакову кількість набраних очок, в такому випадку першість
визначається за додатковими показниками: 1) більший відсоток виграних сетів у
матчах між гравцями, які сперечаються; 2) більший відсоток виграних геймів між
гравцями, які сперечаються; 3) якщо вищенаведені показники рівні має бути
проведене жеребкування за участю усіх гравців, які сперечаються задля
визначення переможця.
«Комбінована система» - на першому етапі комбінованої системи проводиться
груповий етап, в якому у декількох групах гравці визначають хто вийде до етапу
«плей-офф». За умови рівної кількості очок між двома гравцями, пріоритет має
переможець очної зустрічі. Якщо троє і більше гравців мають однакову кількість
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набраних очок, в такому випадку першість визначається за додатковими
показниками: 1) більший відсоток виграних сетів у матчах між гравцями, які
сперечаються; 2) більший відсоток виграних геймів між гравцями, які
сперечаються; 3) якщо вищенаведені показники рівні має бути проведене
жеребкування за участю усіх гравців, які сперечаються задля визначення
переможця.
Другий етап «плей-офф» є сіткою на вибування до однієї поразки. Кращий гравець
із кожної групи має право потрапити до етапу «плей-офф».
Формати проведення матчів:
«Матч із трьох тай-брейк сетів» - це стандартний формат (сети до 6 геймів), в якому
для перемоги необхідно виграти два сети. У кожному сеті при рахунку 6:6 грається
тай-брейк (до 7 очок).
«Матч із трьох коротких сетів» - кожний сет грається до 4 геймів, за рахунку 4:4
грається тай-брейк (до 7 очок). Для перемоги у матчі гравцю необхідно виграти два
сети.
«Матч із двох коротких сетів та матч-тай-брейку»- перші два сети граються до 4
геймів, за рахунку 4:4 грається тай-брейк (до 7 очок). Якщо обидва гравця виграли
по одному сету, грається матч-тай-брейк (до 10 очок).
«Матч із двох сетів та матч-тай-брейком та розіграшем вирішального очка» - ця
система використовується лише для парних змагань. Перші два сети граються до 6
геймів, за рахунку 6:6 грається тай-брейк (до 7 очок). Якщо обидві команди виграли
по одному сету, то грається матч-тай-брейк (до 10 очок). При цій системі за рахунку
«Рівно» команди грають вирішальне очко.
Усі парні змагання мають проводитися за системою No-Ad (розіграш вирішального
очка при рахунку «Рівно»).
В усіх матчах серед юнаків та юніорів (вікові категорії до 10, 12, 14, 16 та 18 років)
використовується правило No Let (немає перегравання подачі): м'яч, що після
подачі зачепив сітку, ремінь або металевий трос та потрапив у правильний квадрат
подачі, залишається у грі.
Заявки та відмови гравців ФТУ:
Усі попередні заявки від гравців ФТУ приймаються виключно через онлайн-систему
ФТУ.
Для турнірів ФТУ Категорії А та Категорії І у вікових групах до 10, 12, 14, 16, 18 років
та серед дорослих необхідно подати заявку на змагання не пізніше ніж за 14 днів
до першого ігрового дня основної сітки змагань.
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Для турнірів ФТУ Категорії ІІ у вікових групах до 12, 14, 16, 18 років та серед
дорослих необхідно подати заявку на змагання не пізніше ніж за 7 днів до першого
ігрового дня основної сітки змагань.
Організатори змагань мають право не допускати гравців до участі у національних
турнірах ФТУ до 10 років без попередньої заявки через онлайн-систему ФТУ.
Для турнірів ФТУ Категорії А та Категорії І у вікових групах до 10, 12, 14, 16, 18 років
та серед дорослих необхідно подати відмову від участі у змаганнях не пізніше ніж
за 7 днів до першого ігрового дня основної сітки змагань.
Для турнірів ФТУ Категорії ІІ у вікових групах до 12, 14, 16, 18 років та серед
дорослих необхідно подати відмову від участі у змаганнях не пізніше ніж за 4 дні
до першого ігрового дня основної сітки змагань.
Відмова, що була отримана після строку завершення прийому відмов але до
закінчення запису на кваліфікацію або на основу турніру (якщо немає кваліфікації),
буде вважатися «Пізньою відмовою».
Гравець повинен заповнити форму відмови, яка знаходиться на сайті ФТУ в розділі
«Документи» та надіслати на електронну адресу головного судді змагань та в офіс
ФТУ на електронну пошту ukrainetennis@gmail.com. За один рік гравець ФТУ має
право на дві «пізні відмови» без застосування до нього штрафних санкцій.
Не приїзд на змагання без попередньої відмови або третя «пізня відмова» на рік
буде каратися відповідно до Регламенту ФТУ.
Критерії відбору та розстановки гравців у списках:
Основним критерієм є Рейтинг ФТУ.
Для складання попередніх списків основної та кваліфікаційної сіток гравці
розставляються за Рейтингом ФТУ від гравця із найвищою позицією до гравця з
найменшою позицією. Якщо гравці не мають рейтингу, то вони розставляються у
списках за абеткою.
Для парного та змішаного розрядів діють наступні пріоритети:
1. Два гравці основної сітки (статус: DA, Q, SE)
Треба зауважити WC не вважається гравцем основної сітки для
розстановки пріоритетів у парних змаганнях. Далі пріоритети
розставляються наступним чином:
а) обидва гравці із рейтингом;
б) один гравець із рейтингом, другий без рейтингу;
в) обидва гравці без рейтингу;
2. Один гравець основної сітки, другий гравець, який не пройшов
кваліфікацію або з «альтернативи»:
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а) обидва гравці із рейтингом;
б) один гравець із рейтингом, другий без рейтингу;
в) обидва гравці без рейтингу;
3. Обидва гравці які не пройшли кваліфікацію або з «альтернативи»:
а) обидва гравці із рейтингом;
б) один гравець із рейтингом, другий без рейтингу;
в) обидва гравці без рейтингу;
Якщо дві або більше пар мають однаковий пріоритет, то їх порядок у списку
визначається за кращим сумарним рейтингом.
У разі якщо неможливо визначити сумарний рейтинг, то за допомогою
кращого рейтингу одного гравця із пари.
Якщо в попередніх списках була зроблена адміністративна помилка та
забагато гравців було включено до основної сітки, то має бути проведений
матч (або матчі) за право грати у основній сітці між гравцями, які були
помилково включені до основної сітки.
Статус гравців:
Кожен гравець на турнірі ФТУ має відповідний статус:
1) Основний гравець (Direct Acceptance, DA)
Гравець, який за рейтингом потрапив до основної сітки змагань.
2) Гравець кваліфікації (Qualifying Acceptance, QA)
Гравець, який за рейтингом потрапив до кваліфікаційної сітки змагань.
3) Переможець кваліфікації (Qualifier, Q)
Гравець, який переміг у кваліфікаційному турнірі і став гравцем основної
сітки.
4) Запрошений гравець (Wild Card, WC)
Гравець, який отримав спеціальне запрошення від організаторів або від
ФТУ для участі у основному або кваліфікаційному турнірі)
5) Запасний гравець (Lucky Loser, LL)
Гравець, який програв у кваліфікаційному турнірі, але бере участь у
основній сітці змагань через відмову інших гравців.
6) Гравець альтернативи (Alternate, Alt)
Гравець, який не потрапив до кваліфікаційної сітки змагань або до
основної у разі відсутності кваліфікації.
7) Не заявлений гравець (On-site alternate)
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Гравець, який не був заявлений у встановлений Регламентом ФТУ строк,
але який приїхав на кваліфікаційний турнір або основний турнір у разі
відсутності кваліфікації.
8) Особливий гравець (Special Exempt)
Гравець, який за своїм рейтингом має грати кваліфікаційну сітку, але в
зв’язку із тим, що досі грає на попередньому турнірі на вирішальних
стадіях, фізично не може прибути на кваліфікаційний турнір та за
рішенням ФТУ отримує можливість зіграти відразу у основній сітці, якщо
така можливість заздалегідь передбачена організаторами в положенні
про турнір.
Гравець, що одержав WC («Запрошений гравець) до основної або
кваліфікаційної сітки, може бути посіяний і повинен бути названий перш ніж
зроблено сітку. WC, що відмовився або знявся з турніру, не може бути замінений
іншим WC після того, як зроблена сітка. Якщо почався кваліфікаційний турнір, а
гравець, який отримав WC відмовився, то це місце займає гравець зі списку
альтернативи. Якщо почався основний турнір, а гравець, який отримав WC
відмовився, то це місце займає «Запасний гравець» (LL), якщо перед цим
проводився кваліфікаційний турнір. Якщо кваліфікаційний турнір не
проводився, то місце займає гравець із списку альтернативи. Кваліфікація
починається тоді, коли перший матч кваліфікації розпочався. Гравець, що бере
участь у кваліфікації, не може одержати WC в основну сітку після початку
кваліфікації. Турнір не може надати WC гравцеві, якщо він був включений або
одержав WC до іншого турніру на цьому ж тижні.
Запасні гравці (LL) мають обиратися за наступними принципами:
1) Жеребкуванням серед гравців фіналу кваліфікаційного турніру.
2) Якщо потрібно більше гравців, то пріоритет між гравцями які програли на
один раунд раніше, також жеребкуванням.
За умови використання комбінованої системи проведення LL визначається за
наступним принципом:
1) Між гравцями, які зайняли однакові місця в групах.
2) Пріоритет надається тому гравцеві, який за результатами групового турніру
набрав найбільшу кількість очок.
3) Якщо вищенаведені показники не дають змогу визначити кращого гравця, то
має відбутися підрахунок кращого відсотка виграних сетів, потім якщо
необхідно геймів.
Посів та вибір сіяних гравців:
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Кількість сіяних гравців в основній сітці:
Для сітки 64 гравці — 16 сіяних
Для сітки 48 гравців — 16 сіяних
Для сітки 32 гравці — 8 сіяних
Для сітки 24 гравці — 8 сіяних
Для сітки 16 гравців — 4 сіяних
Для сітки 8 гравців — 2 сіяних
Кількість сіяних гравців в кваліфікаційному турнірі повинна бути наступною:
Для сітки з 2 секціями: 4 сіяні гравців
Для сітки з 4 секціями: 8 сіяних гравців
Для сітки з 6 секціями: 12 сіяних гравців
Для сітки з 8 секціями: 16 сіяних гравців
Посів повинен визначатися відповідно до останнього доступного Рейтингу ФТУ.
Гравці без Рейтингу ФТУ не можуть бути посіяні.
Реєстрація на турнір ФТУ:
У положенні про турнір ФТУ чітко вказані години та день коли проходить
реєстрація на змагання.
Реєстрація одиночного кваліфікаційного турніру для змагань Категорії І та ІІ:
з 10:00 до 12:00 в день початку матчів кваліфікаційного турніру, як мінімум за
день до початку матчів основної сітки. Початок матчів не раніше 13:00.
Реєстрація на одиночний основний турнір має проводитися за день до початку
матчів з 16:00 до 18:00.
На турнірі Категорії А (Чемпіонати України та Кубок України) реєстрація на
кваліфікаційний турнір має відбуватися у п’ятницю з 16:00 до 18:00 за день до
початку ігор кваліфікаційного турніру.
На інших турнірах Категорії А реєстрація на кваліфікаційний турнір проходить у
суботу з 10:00 до 12:00.
Реєстрація на основний одиночний турнір категорії А має відбуватися у неділю
з 16:00 до 18:00 за день до початку ігор основного турніру.
Реєстрація на парні та змішані змагання має проводитися до 12:00 у перший
день матчів основної одиночної сітки. Лист запису на парні та змішані змагання
має бути відкритим після складання розкладу на перший ігровий день основної
одиночної сітки.
У 2019 році дозволяється реєстрація без персональної присутності гравця на усі
види змагань окрім турнірів Категорії А (маються на увазі: кваліфікаційна та
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основна сітки одиночних та парних змагань турнірів Категорій І та ІІ). Ця норма
стосується лише гравців, які подали попередні заявки на турнір та знаходяться
у списках турніру.
Гравець має надати у ФТУ свій офіційний номер телефону з якого буде
прийматися телефонна реєстрація. Для не персональної реєстрації гравець має
із свого офіційного номеру направити смс-повідомлення на номер головного
судді турніру та зателефонувати щоб впевнитися в отриманні смсповідомлення и реєстрації на змагання. Не персональна реєстрація по
телефону має завершуватися за 30 хвилин до закінчення часу реєстрації на
турнір. Гравець, який зареєструвався за допомогою телефонного зв’язку має
сплатити вступний внесок, надати дійсну медичну довідку (встановленого МОЗ
зразку) та дійсний страховий поліс від нещасного випадку до початку свого
матчу. Гравець, який зареєструвався за допомогою телефонного зв’язку та
потім не з’явився на матч без поважних причин буде дискваліфікований від
участі у турнірах ФТУ на строк до 3 місяців за рішенням Дисциплінарного
комітету ФТУ.
Складання турнірних сіток:
Складання сіток здійснюється виключно з використанням програми
«Планувальник турнірів».
Розподіл кількості місць для гравців різних статусів у одиночному
кваліфікаційному турнірі:
Розмір сітки

16

24

32

48

64

96

128

Запрошений
гравець (WC)

2

4

6

7

8

8

8

Гравець
кваліфікації (QA)

14

20

26

41

56

88

120
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Розподіл кількості місць для гравців різних статусів у одиночному основному
турнірі:
Розмір сітки

16

24

32

48

64

96

128

Запрошений
гравець (WC)

2

2

4

6

8

8

8

Особливий
гравець (SE)

0-1

0-1

0—2

0-2

0-2

0-2

0-2

2

2

4

6

8

8

8

11-12

19-20

22-24

34-36

46-48

78-80

110-112

Переможець
кваліфікації (Q)
Основний
гравець (DA)

Розподіл кількості місць для команд різних статусів у парному або змішаному
турнірі:
Розмір сітки

8

16

24

32

48

64

Запрошена пара
(WC)

1

2

2

4

6

8

Основна пара (DA)

7

14

22

28

42

56

Кваліфікаційні та основні сітки мають бути зроблені якомога швидше після
закриття списків реєстрації.
Жеребкування повинно бути проведене публічно за присутності не менше двох
гравців із різних областей (міст). Гравці, які були присутні на жеребкуванні
повинні бути зазначені в програмі «Планувальник турнірів».
Кваліфікаційний турнір. Секції й посів
Сітка кваліфікаційного турніру повинна бути складена секціями. Переможець
кожної секції вважається переможцем кваліфікаційного турніру. Якщо в
основній сітці передбачені місця для двох (2) переможців кваліфікації, то у
кваліфікаційній сітці повинне бути дві (2) секції. Якщо потрібно визначити
чотирьох (4) переможців кваліфікації, то у кваліфікаційній сітці повинно бути
чотири (4) секції. Якщо вісім (8), то вісім (8) і так далі. Для посіву у кваліфікаційній
сітці кожна секція є окремою сіткою із двома сіяними гравцями (парами).
Перший сіяний повинен бути розташований на першій лінійці першої секції,
другий сіяний повинен бути розташований на першій лінійці другої секції й так
далі до моменту, коли кожна секція буде мати по одному сіяному гравцю (парі)
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на першій лінійці кожної секції. Інші сіяні повинні розставлятися жеребом як
одна група. Перший, кого витягнули жеребом, повинен зайняти нижній рядок
першої секції, другий — нижній рядок другої секції, третій – нижній рядок
третьої секції і так далі.
Якщо сіяних гравців немає, то місце сіяних гравців у сітці визначається простим
жеребкуванням.
Переможці кваліфікаційного турніру (Q) та запасні гравці (LL)
Як тільки кваліфікаційний турнір розпочався, місця в основному турнірі можуть
зайняти тільки Переможці кваліфікації (Q) та Запасні гравці (LL). Кваліфікаційний
турнір вважається таким що стартував, коли зіграний перший розіграш першого
матчу відповідної кваліфікаційної сітки.
Після завершення кваліфікаційного турніру кожен переможець кваліфікації (Q)
має, шляхом жеребкування, зайняти своє місце в основній сітці. Переможець
кваліфікації (Q) може бути посіяний, крім цього, не повинно бути жодних
пріоритетів у визначенні місць для Переможців кваліфікації (Q).
У разі, коли більше одного Запасного гравця (LL) потрапляють до основної сітки,
їх позиція визначається жеребкуванням. Якщо жеребкування основної сітки
зроблено до закінчення кваліфікаційного турніру, то в сітці мають бути
зарезервовані позиції для Переможців кваліфікації (Q). Якщо після закінчення
кваліфікаційного турніру виявляється, що з’являються додаткові місця у сітці у
зв’язку із відмовою (відмовами) інших гравців і потрібні Запасні гравці (LL), то у
такому разі Переможці кваліфікації (Q) та Запасні гравці (LL) мають розсіватися
однією групою на всі доступні вільні позиції у сітці.
У разі якщо у кваліфікаційному турнірі приймає участь гравець (гравці) із
високим рейтингом, який дозволяє йому (їм) потрапити до посіву основного
турніру, то головний суддя змагань має зробити усе можливе, щоби зробити
жеребкування основного турніру після завершення кваліфікаційного, для того
щоб гравець (гравці) із високим рейтингом потрапив (потрапили) до посіву. Це
очевидно не є можливим при закінченні кваліфікаційного турніру та початку
основного турніру у один день.
Основний турнір. Посів
Перший (1) сіяний посідає першу (1) рядок, другий (2) сіяний посідає останній
рядок: 16 рядок (сітка з 16), 32 (сітка з 24/32), 64 (сітка з 48/64) або 128 (сітка з
128).
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Для інших сіяних механізм розсівання наступний (за жеребом):

Сіяні

3, 4 сіяні
5, 6, 7, 8 сіяні

Сітка на 16
гравців

Сітка на
24/32
гравці

Сітка на
48/64
гравців

Сітка на
96/128 гравців

4 сіяних

8 сіяних

16 сіяних

16 сіяних

5 або 12
рядок

9 або 24
рядок

17 або 48
рядок

33 або 96
рядок

8 або 16, 16 або 32, 32 або 64, 65
17, 25
33, 49
97 рядок
рядок
рядок

9, 10, 11, 12 сіяні

9 або 25,
40, 56
рядок

17 або 49, 80,
112 рядок

13, 14, 15, 16 сіяні

8 або 24,
41, 57
рядок

16 або 48, 81
113 рядок

На турнірах, де недостатньо учасників, щоб заповнити сітку, використовуються
пусті рядки із позначкою «Х» або «Bye». Після того як будуть розподілені по своїх
місцях всі сіяні гравці, необхідно розставити потрібну кількість пустих рядків «Х».
Пріоритет на пропуск першого кола завдяки пустому рядку «Х» має перший
сіяний, після нього другий, потім третій і так далі. Якщо пустих рядків «Х» більше
ніж сіяних, вони жеребом рівномірно розподіляються по всіх секціях сітки.
Для турнірів, що проводяться за груповою або комбінованою системою,
кількість «Запрошених гравців» (WC) становить один гравець, якщо сітка вісім
(8) та менше гравців, два (2) WC, якщо від дев’яти (9) до шістнадцяти (16) гравців,
три (3) WC, якщо більше шістнадцяти (16) гравців, чотири (4) WC, якщо більше
24 гравців. Порядок проведення матчів по турах повинен бути визначений до
початку жеребкування та оприлюднений на дошці оголошень.
На другому етапі комбінованої системи розстановка гравців має відбуватися із
дотриманням наступних принципів:
- Гравці, які грали у одній підгрупі не повинні зустрічатися у першому колі
другого етапу.
- Гравець, який зайняв друге місце у підгрупі має у першому колі другого етапу
зустрітися із переможцем однієї із інших підгруп.
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Вільні місця та заміни
Якщо до створення сітки кваліфікаційного турніру відмовляється від участі
«Основний гравець» (DA), то перший гравець у попередньому списку
кваліфікаційного турніру «підіймається» до основної сітки. Це має бути
обов’язково попередньо заявлений та зареєстрований гравець. Так само якщо
відмовляється більше «основних гравців», їх місця займають гравці
попереднього списку кваліфікаційного турніру за ранжиром.
Після завершення кваліфікації вільні місця в основній сітці можуть бути
заповнені тільки «Запасними гравцями» (LL). «Запасний гравець» може бути
включений до основної сітки як заміна гравця, який відмовився від проведення
матчу перед тим, як було зіграно одне очко в його/її першому матчі.
Пріоритетність «Запасних гравців» (LL), які програли у фінальному раунді,
повинна визначатися жеребом. Якщо потрібні додаткові «Запасні гравці» (LL), то
вони обираються з попереднього раунду так само жеребкуванням.
Вільні місця у кваліфікаційному турнірі повинні бути заповнені гравцями, які
були заявлені й перебували в списку альтернативи.
Для того, щоб «Запасний гравець» мав право потрапити до основної сітки, він
зобов'язаний: проінформувати головного суддю й записатися в лист запису
«Запасних гравців» (LL) принаймні за півгодини до початку першого матчу дня;
бути готовим грати через п'ять (5) хвилин після оголошення про необхідність
заміни.
Якщо «Запасний гравець» не готовий грати, він втрачає свій пріоритет
відповідно до кола кваліфікаційного турніру, де він програв. У тому випадку,
коли тенісист грає пару й у цей момент йому необхідно виходити на корт на
заміну на одиночний матч, цей одиночний матч може бути перенесений. Якщо
перенесений матч, на думку головного судді, може порушити розклад усього
турніру, то наступний у черзі «Запасний гравець» (LL) повинен зайняти місце
попереднього.
Якщо в положенні про турнір вказана наявність «Особливих гравців» (SE), то щоб
скористатися цією можливістю, гравець який не встигає на кваліфікаційний
турнір в зв’язку із тим що грає на попередньому змаганні у вирішальних
раундах, має попросити про надання йому такого статусу головного суддю
турніру в якому він на цей момент бере участь. Якщо це змагання одного рівня
(тобто однієї категорії, або попередній турнір вищої категорії ніж наступний),
головний суддя попереднього турніру, одержавши прохання від гравця, має
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зателефонувати головному судді наступного турніру та повідомити, що у нього
є гравець, який претендує на статус «Особливого гравця» (SE). Якщо місць для
«Особливих гравців» (SE) не достатньо у сітці, вибір повинен бути здійснений на
основі позиції гравця в попередньому списку. Якщо немає кваліфікаційного
турніру або нема повідомлень про «Особливих гравців» (SE), місця в основній
сітці, зарезервовані для «Особливих гравців» звільнюються для гравців із списку
кваліфікаційного турніру.
Мінімальна кількість особливих гравців наступна:
Сітка
Кількість SE
16
0-1
24
0-1
32
0-2
48
0-2
64
0-2
Складання парних сіток
Місця для сіяних команд та «пусті рядки» (х) розподіляються за таким саме
принципом, як і в одиночній сітці.
Заміни та вільні місця
Якщо один із двох гравців пари до початку матчу відмовляється від участі у
парному турнірі, то така пара буде знята з турніру й негайно замінена іншою.
Не зважаючи на це, якщо гравець відмовився через травму або з інших
важливих обставин після завершення реєстрації, але до створення сітки,
партнер може зареєструватися знову з іншим гравцем, який ще не був
включений до парного турніру. Окрім цього винятку, гравці не мають права
змінювати партнера після завершення реєстрації. Якщо дві й більше сіяні пари
відмовилися після жеребкування, але до початку матчів, то сітка має бути
перероблена.
Зупинка та перенос матчу
Матч може бути зупинений через темряву, поганий стан покриття корту або
несприятливу погоду. Під час зупинки матчу до рішення головного судді про
його перенесення, гравці, суддя й всі суддівські бригади на корті повинні бути
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готові продовжити матч. Тільки головний суддя приймає всі рішення щодо
переносу матчу.
При настанні темряви, що на думку головного судді не дає можливості
дограти матч, такий матч повинен бути зупинений наприкінці сету або після
того, як зігране парне число геймів в сеті, що розігрується.
У випадку зупинки, переносу або відкладення матчу, час для розминки при його
поновленні визначається в такий спосіб:
0 - 15 хвилин перерви — без розминки.
15 - 30 хвилин перерви — три (3) хвилини повторної розминки.
30 і більше хвилин перерви — п'ять (5) хвилин повторної розминки.
Матчі не повинні запускатися на корт пізніше 21:00 для юнаків та дівчат. Для
дорослих не пізніше 23:00.
Відпочинок між матчами та їх тривалість
Перерва між останнім матчем попереднього дня та грою наступного дня
повинна бути не менше 12 годин. Коли треба поставити в розклад більше одного
матчу в той самий день, необхідно врахувати наступні мінімальні періоди між
матчами:
— Якщо матч тривав менше однієї години — півгодини для відпочинку.
— Якщо матч тривав понад одну годину але менше ніж півтори години —
одна година для відпочинку.
— Якщо матч тривав понад одну півтори години — півтори години для
відпочинку.
Якщо гра була припинена через дощ або через інші обставини на півгодини або
більше, тривалість матчу буде розрахована з моменту поновлення матчу після
зупинки. Якщо гра була призупинена через дощ або через інші обставини менше
ніж на півгодини, тривалість матчу буде розрахована з моменту розіграшу
першого очка.
Додаткова десяти (10) хвилинна перерва перед вирішальним сетом у матчі з 3ох сетів може бути дозволена, якщо оголошені екстремальні погодні умови.
М’ячі
Кожний матч основної сітки Категорії А та Категорії І має гратися трьома (3)
новими м’ячами. Для Категорії ІІ діють правила, що викладені у особливостях
проведення змагань ФТУ. М’ячі, що видаються на змагання мають бути
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сертифіковані ITF. Весь турнір повинен бути проведений однією маркою м’ячів.
Турніри до 10 років повинні бути проведені м’ячами типу «STAGE 1 GREEN BALL».
VII. КАЛЕНДАР ФТУ
При складанні Календаря, ФТУ, має на меті забезпечити достатню змагальну
практику для гравців різної підготовки, забезпечити участь провідних гравців у
турнірах Категорії А, визначити оптимальну кількість змагань для того, щоб
всеукраїнські змагання були представницькими.
ФТУ користується наступними критеріями при підготовці Календаря:
• У тиждень проведення турніру Категорії А не можуть проводитися змагання у
цій самій віковій групі. Виняток становлять турніри Категорії ІІ, які заявлені
організаторами із п’ятниці по неділю («вікенд-турнір»).
• Турніри Категорії ІІ можуть проводитися на одному тижні із турнірами
Категорії І (у одній віковій групі), але не у одній області.
• Турніри Категорії І у одній віковій групі не можуть проводитися на одному
тижні.
• На одному тижні не повинно проводитися більше 4 турнірів Категорії 2 у
одній віковій групі. Турніри мають проводитися у різних регіонах
(дивізіонах: Схід, Захід, Південь, Центр).
• При виборі організаторів змагань ФТУ надає перевагу тим змаганням, які
зібрали найбільшу кількість учасників за попередні роки проведення та
надають найкращі умови для тенісистів.
• ФТУ робить усе можливе щоб змагання різних категорій проводилися у всіх
регіонах України.
VIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ У РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЯХ
• Турніри ФТУ вікової категорії до 10 років
- за участь у турнірах цієї вікової категорії не нараховується Рейтинг ФТУ;
- в 2019 році для гравців у віці до 10 років основними змаганнями
визначаються «Огляди-конкурси» та «Кубки ФТУ»;
- Організатори змагань мають право не допускати гравців до участі у
національних турнірах ФТУ до 10 років без попередньої заявки через онлайнсистему ФТУ;
- у першому півріччі протягом одного тижня у чотирьох містах пройдуть
регіональні «огляди-конкурси»;
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- у другому півріччі буде проведений всеукраїнський «огляд-конкурс юних
тенісистів» відкритий для усіх гравців цієї вікової категорії. Ці «оглядиконкурси» проводяться безпосередньо ФТУ. Для кожного із них
розробляється окрема програма та положення про «огляд-конкурс», які
розміщуються на сайті ФТУ у розділі Календар ФТУ. Разом із головним
суддею змагань, ФТУ призначає тренера-викладача, який відповідає за
проведення тестів та спеціальних вправ. Формат матчів: два коротких сета
(до 4 геймів) та матч-тай-брейк (до 10 очок).
- «Кубок ФТУ» буде проводитись протягом тижня за комбінованою системою
в одиночному розряді. Змагання мають проходити без кваліфікаційного
турніру. Реєстрація на змагання має відбуватися у неділю з 16:00 до 18:00.
Початок ігор у понеділок. Формат матчів: два коротких сета (до 4 геймів) та
матч-тай-брейк (до 10 очок).
- у цій віковій категорії змагання проводяться в одиночному розряді.
Організатори мають право проводити парні змагання, але таке рішення має
бути прийняте лише за наявності достатньої кількості ігрового часу. Формат
парних матчів – один короткий сет (до 4 геймів). Дозволяється грати від
одного до трьох матчів на день плюс одна парна гра.
- Нема зобов’язання грати усі матчі новими м’ячами. М’ячі повинні бути у
доброму стані.
- Початок матчів не раніше 8:00.
- Для змагань використовуються м’ячі типу «STAGE 1 GREEN BALL»;
- При заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів (на весь ігровий день без перерв)
та у літній період мінімум 4 кортів (на весь день без перерв);
Система проведення змагань із різною кількістю гравців наведена у таблиці:
Кількість
гравців

Кількість
груп

Кількість гравців, що
виходять до другого
етапу

Виходять до другого етапу

7 та менше

1

-

Немає другого етапу

8-12

2

2

Переможці груп

13-15

3

4

Переможці груп + краще
друге місце

16-20

4

4

Переможці груп
Переможці груп + три
кращих других місця

21-24

5

8

25-28

7

8

25

Переможці груп + краще
друге місце

32 і більше

8

8

Переможці груп

• Турніри ФТУ вікової категорії до 12 років
Турніри у цій віковій категорії підрозділяються на наступні категорії: Категорія
А, Категорія І та Категорія ІІ.
За результатами змагань ведеться офіційний Рейтинг ФТУ.
Змагання під егідою ТЕ, що відбуваються в Україні будуть включені до
Рейтингу ФТУ, як змагання Категорії І.
Використовуються звичайні м’ячі сертифіковані ITF.

-

-

-

Турніри Категорії А:
формат турніру: «Олімпійська система із втішним турніром»;
формат сіток на турнірах категорії А: 32 гравці основний одиночний турнір,
32 гравці кваліфікаційний одиночний турнір, 16 команд основний парний
турнір, 16 гравців втішний турнір;
реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в
неділю) з 16:00 до 18:00 (реєстрація має бути виключно персональною);
для Чемпіонату України реєстрація на кваліфікаційний турнір має відбуватися
у п’ятницю з 16:00 до 18:00 за день до початку ігор кваліфікаційного турніру,
на інші турніри Категорії А реєстрація на кваліфікаційний турнір має
відбуватися у суботу з 10:00 до 12:00 (реєстрація може бути здійснена смс повідомленням на номер головного судді, відповідно до Регламенту ФТУ);
матчі кваліфікаційного етапу Чемпіонату України мають розпочинатися у
суботу, на інші турніри Категорії А у суботу не раніше 13:00;
реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор у
неділю з 16:00 до 18:00 (реєстрація має бути виключно персональною);
запис на парний турнір до 12:00 у понеділок (реєстрація має бути виключно
персональною);
перший день матчів основної сітки – понеділок;

- тривалість основного турніру 5-6 днів;
- формат матчів основної та кваліфікаційної сіток одиночного турніру: три тайбрейк сети, формат матчів втішного турніру: три коротких сети, формат матчів
парних турнірів: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 очок) за
системою No-Ad (розіграш вирішального очка при рахунку «Рівно»);
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- при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів (на весь ігровий день без перерв)
та у літній сезон мінімум 4 відкритих кортів (на весь день без перерв);
- для проведення Чемпіонату України необхідно мінімум 5 кортів;
- головний суддя змагань має розрахувати графік змагань таким чином, щоб
один гравець не грав більше однієї одиночної та однієї парної зустрічі на
день. У виняткових випадках не більше трьох матчів на день (дві одиночні
зустрічі та одна парна, або навпаки);
- на кожний матч основної одиночної та парної сітки мають бути надані нові
м’ячі;
- на матчах втішного турніру можуть використовуватися м’ячі у нормальному
стані (визначає головний суддя).
- обов’язкове проведення матчу за третє місце (у всіх розрядах);
- обов’язкове проведення втішного турніру;
- змагання обов’язково проводяться серед хлопців та дівчат одночасно;
- півфінальні матчі (одиночного розряду) та фінальні матчі (одиночного та
парного розряду) мають обслуговуватися суддями на вишці;
- суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня, формула для
визначення суддів-інспекторів має бути наступною: для кортів із ґрунтовим
покриттям – один суддя на три корти; для кортів із хардовим покриттям –
один суддя на два корти.
Турніри Категорії І:
- Формат турніру: «Олімпійська система із втішним турніром»;
- формат сіток: 32 гравці основний одиночний турнір, 16 команд парний
турнір, 16 гравців в кваліфікаційному турнірі, 16 гравців у втішному турнірі;
- реєстрація на кваліфікаційний турнір проходить з 10:00 до 12:00 у неділю
(реєстрація може бути здійснена телефоном за процедурою затвердженою
ФТУ);
- матчі кваліфікаційного турніру мають розпочатися не раніше 13:00 у неділю;
- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в
неділю) з 16:00 до 18:00 (реєстрація може бути здійснена телефоном, за
процедурою затвердженою ФТУ);
- перший ігровий день основного турніру – понеділок;
- тривалість основного турніру 4-6 днів;
- формат матчів основної та кваліфікаційної сіток одиночного розряду: три тайбрейк сети, формат матчів втішного турніру: три коротких сети, формат матчів
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-

-

-

парних турнірів: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 очок) за
системою No-Ad (розіграш вирішального очка при рахунку «Рівно»);
при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох (3) критих кортів (на весь ігровий день без
перерв) та у літній сезон мінімум чотирьох (4) відкритих кортів (на весь день
без перерв);
головний суддя змагань має розрахувати графік змагань таким чином, щоб
один гравець не грав більше однієї одиночної та однієї парної зустрічі на
день. У виняткових випадках не більше трьох матчів на день (дві одиночні
зустрічі та одна парна, або навпаки);
на кожний матч основної одиночної та парної сітки мають бути надані нові
м’ячі;
на матчах втішного турніру можуть використовуватися м’ячи у нормальному
стані (визначає головний суддя);
обов’язкове проведення втішного турніру;
обов’язкове проведення матчу за третє місце;

- фінальні матчі основного одиночного розряду мають обслуговуватися
суддями на вишці;
Турніри Категорії ІІ:
Варіант №1 (Вікенд-турнір)
- Формат турніру: «Олімпійська система»;
- немає кваліфікаційного турніру;
- формат сіток: 16 гравців основний одиночний турнір, парний турнір відсутній;
- Якщо у змаганнях бере участь 3 - 8 учасників, то турнір проводиться за
«Груповою системою» або «Комбінованою системою».
Система проведення змагань із різною кількістю гравців наведена у таблиці:
Кількість
гравців

Кількість
груп

Кількість гравців, що
виходять до другого
етапу

Виходять до другого етапу

3-5

1

-

Немає другого етапу

6-8

2

2

Переможці груп

- тривалість турніру – 2 дні (субота та неділя);
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- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в
п’ятницю) з 16:00 до 18:00 (реєстрація може бути здійснена телефоном за
процедурою затвердженою ФТУ);
- формат матчів основної сітки: два тай-брейк сети та матч-тай-брейк (до 10
очок);
- на перше коло змагань, півфінали та фінали мають бути надані нові м’ячі. Інші
матчі можуть гратися м’ячами у нормальному стані (визначає головний
суддя);
- проводиться два одиночних матча на день (у виняткових випадках три);
- обов’язкове проведення матчу за третє місце;
- при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів на весь ігровий день без перерв
у суботу, та двох у неділю на 8 годин кожний корт; у літній сезон чотири корти
на весь ігровий день без перерв у суботу та два корти на 8 годин кожний корт
у неділю.
Варіант №2 (звичайний турнір)
- Формат турніру: «Олімпійська система із втішним турніром» або
«Комбінована система» у разі якщо заявлено менше 16 гравців;
- немає кваліфікаційного турніру;
- якщо кількість гравців 3-8 гравців, то турнір проводиться за «Груповою» або
«Комбінованою системою»;
- формат сіток: 32, 24 або 16 гравців на вибір організаторів змагань;
- якщо у змаганнях бере участь 16 і менше учасників, то організатори турніру
мають можливість обрати чи проводити змагання за «Комбінованою
системою» або за «Олімпійською із втішним турніром;
Система проведення змагань із різною кількістю гравців наведена у таблиці:
Кількість
гравців

Кількість
груп

Кількість гравців, що
виходять до другого
етапу

Виходять до другого етапу

3-5

1

-

Немає другого етапу

6-8

2

2

Переможці груп

9-11

3

4

Переможці груп+краще
друге місце

12-16

4

4

Переможці груп

- рішення про проведення парних змагань приймає організатор;
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- тривалість турніру 3-5 днів;
- перший день змагань – понеділок;
- на кожний матч основної одиночної сітки мають бути надані нові м’ячі;
- реєстрація на змагання у неділю з 16:00 до 18:00 (реєстрація може бути
здійснена телефоном за процедурою затвердженою ФТУ);
- дозволяється грати у один день два одиночні матчі та один парний (або
навпаки);
- обов’язкове проведення матчу за третє місце;
- обов’язкове проведення втішного турніру;
- формат матчів основної сітки: три тай-брейк сети, формат матчів втішного
турніру: три коротких сети;
- на матчах втішного турніру можуть видаватися вже використані м’ячі у
нормальному стані (визначає головний суддя);
- при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів (на весь ігровий день без перерв)
та у літній сезон мінімум 4 відкритих кортів (на весь день без перерв).

• Турніри ФТУ вікової категорії до 14, 16, 18 років та серед дорослих
Турніри у цій віковій категорії підрозділяються на наступні категорії: Категорія
А, Категорія І та Категорія ІІ. За результатами змагань ведеться офіційний
Рейтинг ФТУ. Використовуються звичайні м’ячі сертифіковані ITF.

-

-

Турніри Категорії А:
формат турніру: «Олімпійська система із втішним турніром»;
формат сіток на турнірах категорії А: 32 гравці основний одиночний турнір,
32 гравці кваліфікаційний одиночний турнір, 16 команд основний парний
турнір, 16 гравців втішний турнір;
реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в
неділю) з 16:00 до 18:00 (реєстрація має бути виключно персональною);
для Чемпіонатів України та Кубку України реєстрація на кваліфікаційний
турнір має відбуватися у п’ятницю з 16:00 до 18:00 за день до початку ігор, на
інші турніри Категорії А реєстрація на кваліфікаційний турнір має відбуватися
у суботу з 10:00 до 12:00 (реєстрація може бути здійснена смс повідомленням на номер головного судді, відповідно до Регламенту ФТУ);
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- матчі кваліфікаційного турніру мають розпочинатися не раніше 13:00 у
суботу;
- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор у
неділю з 16:00 до 18:00 (реєстрація має бути виключно персональною);
- запис на парний та змішаний турніри до 12:00 у понеділок (реєстрація має
бути виключно персональною);
- перший день матчів основної сітки – понеділок;
- тривалість основного турніру 5-6 днів;
- формат матчів основної та кваліфікаційної сіток одиночного турніру: три тайбрейк сети, формат матчів втішного турніру: три коротких сети, формат матчів
парних турнірів: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 очок) за
системою No-Ad (розіграш вирішального очка при рахунку «Рівно»);
- при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів (на весь ігровий день без перерв)
та у літній сезон мінімум 4 відкритих кортів (на весь день без перерв);
- для Чемпіонатів України та Кубку України мінімум 5 кортів;
- головний суддя змагань має розрахувати графік змагань таким чином, щоб
один гравець не грав більше однієї одиночної та однієї парної зустрічі на
день. У виняткових випадках не більше трьох матчів на день (дві одиночні
зустрічі та одна парна, або навпаки);
- на кожний матч основної одиночної та парної (змішаної) сітки мають бути
надані нові м’ячі;
- обов’язкове проведення матчу за третє місце (у всіх розрядах);
- обов’язкове проведення втішного турніру, крім Чемпіонатів України та Кубку
України;
- змагання обов’язково проводяться серед хлопців та дівчат одночасно;
- півфінальні матчі (одиночного розряду) та фінальні матчі (одиночного та
парного розряду) мають обслуговуватися суддями на вишці;
- суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня, формула для
визначення суддів-інспекторів має бути наступною: для кортів із ґрунтовим
покриттям – один суддя на три корти; для кортів із хардовим покриттям –
один суддя на два корти.
- на матчах втішного турніру можуть використовуватися м’ячі у нормальному
стані (визначає головний суддя).
Турніри Категорії І:
- формат турніру: «Олімпійська система із втішним турніром»;
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- формат сіток: 32 гравці основний одиночний турнір, 16 команд парний
турнір, 16 гравців в кваліфікаційному турнірі;
- реєстрація на кваліфікаційний турнір проходить з 10:00 до 12:00 у неділю
(реєстрація може бути здійснена за допомогою телефонного зв’язку за
процедурою затвердженою ФТУ);
- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в
неділю) з 16:00 до 18:00 (реєстрація може бути здійснена телефоном за
процедурою затвердженою ФТУ);
- перший ігровий день основного турніру – понеділок;
- тривалість основного турніру 4-6 днів;
- формат матчів основної та кваліфікаційної сіток: три тай-брейк сети, формат
матчів втішного турніру: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 очок);
- при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів (на весь ігровий день без перерв)
та у літній сезон мінімум 4 відкритих кортів (на весь день без перерв);
- головний суддя змагань має розрахувати графік змагань таким чином, щоб
один гравець не грав більше однієї одиночної та однієї парної зустрічі на
день. У виняткових випадках не більше трьох матчів на день (дві одиночні
зустрічі та одна парна, або навпаки);
- на кожний матч основної одиночної та парної сітки мають бути надані нові
м’ячі;
- обов’язкове проведення матчу за третє місце;
- обов’язкове проведення втішного турніру;
- фінальні матчі основного одиночного турніру мають обслуговуватися
суддями на вишці;
- на матчах втішного турніру можуть використовуватися м’ячі у нормальному
стані (визначає головний суддя).
Турніри Категорії ІІ:
Варіант №1 (Вікенд-турнір)
- формат турніру: «Олімпійська система;
- немає кваліфікаційного турніру;
- формат сіток: 16 гравців основний одиночний турнір, парний турнір відсутній;
- Якщо у змаганнях бере участь 3 - 8 учасників, то турнір проводиться за
«Груповою системою» або «Комбінованою системою». Система проведення
змагань із різною кількістю гравців наведена у таблиці:
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Кількість
гравців

Кількість
груп

Кількість гравців, що
виходять до другого
етапу

Виходять до другого етапу

3-5

1

-

Немає другого етапу

6-8

2

2

Переможці груп

- тривалість турніру – 2 дні (субота та неділя);
- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в
п’ятницю) з 16:00 до 18:00 (реєстрація може бути здійснена телефоном за
процедурою затвердженою ФТУ);
- формат матчів основної сітки: три тай-брейк сети;
- на перше коло змагань, півфінали та фінали мають бути надані нові м’ячі. Інші
матчі можуть гратися м’ячами у нормальному стані (визначає головний
суддя);
- проводиться два одиночних матча на день (у виняткових випадках три);
- обов’язкове проведення матчу за третє місце;
-

при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів на весь ігровий день без перерв
у суботу, та двох у неділю на 8 годин кожний корт; у літній сезон чотири корти
на весь ігровий день без перерв у суботу та два корти на 8 годин кожний корт
у неділю.
Варіант №2 (звичайний турнір)

- Формат турніру: «Олімпійська система із втішним турніром» або
«Комбінована система» у разі якщо заявлено менше 16 гравців;
- немає кваліфікаційного турніру;
- якщо кількість гравців 3-8 гравців, то турнір проводиться за «Груповою» або
«Комбінованою системою»;
- формат сіток: 32, 24 або 16 гравців на вибір організаторів змагань;
- якщо у змаганнях бере участь 16 і менше учасників, то організатори турніру
мають можливість обрати чи проводити змагання за «Комбінованою
системою» або за «Олімпійською із втішним турніром;
Система проведення змагань із різною кількістю гравців наведена у таблиці:
Кількість
гравців

Кількість
груп

Кількість гравців, що
виходять до другого
етапу
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Виходять до другого етапу

3-5

1

-

Немає другого етапу

6-8

2

2

Переможці груп

9-11

3

4

Переможці груп+краще
друге місце

12-16

4

4

Переможці груп

- рішення про проведення парних змагань приймає організатор;
- тривалість турніру 3-5 днів;
- перший день змагань – понеділок;
- на кожний матч основної одиночної сітки мають бути надані нові м’ячі;
- реєстрація на змагання у неділю з 16:00 до 18:00 (реєстрація може бути
здійснена телефоном за процедурою затвердженою ФТУ);
- дозволяється грати у один день два одиночні матчі та один парний (або
навпаки);
- обов’язкове проведення матчу за третє місце;
- обов’язкове проведення втішного турніру;
- формат матчів основної сітки: три тай-брейк сети, формат матчів втішного
турніру: два тай-брейк сети та матч-тай-брейк;
- на матчах втішного турніру можуть видаватися вже використані м’ячі у
нормальному стані (визначає головний суддя);
- при заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
зимовий сезон мінімум трьох критих кортів (на весь ігровий день без перерв)
та у літній сезон мінімум 4 відкритих кортів (на весь день без перерв).

IX. ЧЕМПІОНАТИ ТА КУБОК УКРАЇНИ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ
Чемпіонати України до 12, 14, 16, 18 років та серед дорослих, Кубок
України серед дорослих та Всеукраїнські змагання з тенісу до 12, 14, 16
та 18 років проводяться спільно Федерацією тенісу України та
Міністерством молоді та спорту (Мінмолодьспорт).
У Чемпіонатах та Кубках України обов’язково мають проводитися
змагання у змішаному розряді.
Класифікацію присвоєння розрядів та спортивних звань за підсумками
Чемпіонатів та Кубку України встановлює Мінмолодьспорт.
В 2019 році до участі в Чемпіонатах та Кубку України будуть допущені
усі бажаючи (згідно відповідних вікових груп), в тому числі гравці, які в
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силу різних обставин не сплатили внесок за користування онлайнсервісом ФТУ. Кваліфікаційний турнір має бути відкритим.
Положення на Чемпіонати України та Кубок України складається ФТУ
спільно з Мінмолодьспорт.
Мінімальна кількість кортів для проведення Чемпіонату або Кубку
України – п’ять.
- Формат проведення Чемпіонатів та Кубка України: «Олімпійська система».
- Формат сіток на Чемпіонатах та Кубку України: 32 гравці основний
одиночний турнір, 32 гравці кваліфікаційний одиночний турнір, 16 команд
основний парний турнір, 16 команд основний парний змішаний турнір.
- Реєстрація на Чемпіонати та Кубок України має бути виключно
персональною.
- Для Чемпіонатів та Кубків України реєстрація на кваліфікаційний турнір має
відбуватися у п’ятницю з 16:00 до 18:00 (реєстрація має бути виключно
персональною).
- Перший день матчів кваліфікаційного турніру на Чемпіонатах та Кубку
України – субота.
- Реєстрація на основний турнір Чемпіонатів та Кубку України має проходити
за день до початку ігор у неділю з 16:00 до 18:00 (реєстрація має бути
виключно персональною).
- Запис на парні турніри Чемпіонатів та Кубків України до 12:00 у понеділок
(реєстрація має бути виключно персональною).
- Перший день матчів основної сітки – понеділок.
- Тривалість основного турніру 6 - 7 днів.
- Формат матчів основної та кваліфікаційної сіток одиночного розряду: три тайбрейк сети, формат матчів парних турнірів: два тай-брейк-сети та матч-тайбрейк (до 10 очок) за системою No-Ad (розіграш вирішального очка при
рахунку «Рівно»).
- При заявці змагань в Календар ФТУ організатор має гарантувати надання у
мінімум 5 кортів (на весь день без перерв).
- На кожний матч основної одиночної та парної сітки мають бути надані нові
м’ячі.
- Обов’язкове проведення матчів за третє місце (у всіх розрядах).
- Втішний турнір не проводиться.
- Змагання обов’язково проводяться серед хлопців та дівчат одночасно.
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- Суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня, формула для
визначення суддів-інспекторів має бути наступною: для кортів із ґрунтовим
покриттям – один суддя на три корти; для кортів із хардовим покриттям –
один суддя на два корти.
- Півфінальні матчі (одиночного розряду) та фінальні матчі (одиночного та
парного розряду) мають обслуговуватися суддями на вишці.
X. СУДДІ
• Суддями турнірів ФТУ можуть бути лише ті особи, які знаходяться у
офіційному реєстрі суддів ФТУ.
Головним суддею змагань Категорії А може бути головний суддя (рефері)
міжнародної або національної категорії. Головним суддею змагань Категорії
І та ІІ може бути лише головний суддя І категорії.
• Формула для визначення кількості суддів-інспекторів має бути
наступною: для кортів із ґрунтовим покриттям – один суддя на три
корти; для кортів із хардовим покриттям – один суддя на два корти. На
турнірах Категорії А півфінальні матчі (одиночного розряду) та фінальні
матчі (одиночного та парного розряду) мають обслуговуватися
суддями на вишці.
• На турнірах Категорії І фінальні матчі одиночного розряду мають
обслуговуватися суддями на вишці.
• На турнірах Категорії ІІ суддівство матчів на вишці не є обов’язковим,
але організатори змагань мають зробити усе можливе для того щоб
фінальні матчі були проведені із суддями на вишці.
• Рефері не може бути суддею на вишці на цьому турнірі.
• Директор або організатор турніру не може бути рефері або суддеюінспектором на цьому турнірі.
• Судді мають бути нейтральними, не можуть бути тренерами чи
батьками гравців задіяних у змаганнях. Мають дотримуватися Кодексу
судді та поводити себе відповідно до статусу судді, як на території
клубу де проходять змагання, так і в інших публічних місцях.
• Судді мають бути рішучими у своїх діях щодо покарання гравців, які
порушують Кодекс поведінки, підривають авторитет змагань та ФТУ.
• Судді повинні знати та вміло застосовувати на практиці Правила тенісу
та Процедури суддівства.
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XI. РЕЙТИНГ ФТУ
• Офіційний рейтинг ВГО «Федерація тенісу України» (далі Офіційний
рейтинг ФТУ) — впорядкований список, що розподіляє гравців залежно
від набраних ними рейтингових очок у турнірах ВГО ФТУ за відповідний
період (52 тижні) та/або міжнародних турнірах, що проводяться як в
Україні, так і за її межами. Офіційний рейтинг ФТУ складається роздільно
для чоловіків (юніорів, хлопців) та жінок (юніорок, дівчат) у окремих
вікових групах (до 12, до 14, до 16, до 18 років та серед дорослих),
відповідно до Регламенту ФТУ.
• У 2019 році гравці, які досягли 10-ти річного віку і брали участь у
змаганнях у віковій групі до 12 років будуть отримувати рейтингові очки
однакові із іншими учасниками;
• Кількість нарахованих рейтингових очок гравцеві ФТУ за участь у
певному турнірі залежить від результатів виступів гравців, від категорії
та системи проведення турніру.
• Нарахування рейтингових очок гравцям до Рейтингу ФТУ залежить від
категорії та системи проведення турнірів, що внесені до офіційного
календаря змагань ВГО «Федерація тенісу України».
• Офіційний рейтинг ФТУ оновлюється кожного четверга. Рейтинг ФТУ
використовується для:
- визначення складу учасників турнірів (основної та кваліфікаційної сіток);
- розстановки найсильніших учасників («посіву»);
- для складання підсумкового списку «кращих» гравців за віковими групами за
рік після проведення останнього турніру Категорії А в кожній віковій категорії.
- Система підрахунку рейтингу є накопичувальною та враховує результати
шести (6) кращих турнірів протягом 52-ох тижнів (за кількістю нарахованих
рейтингових очок) у окремих вікових групах (до 12, до 14, до 16, до 18 років
та серед дорослих) та відповідний міжнародний рейтинг.
- Гравці, що беруть участь у змаганнях у різних вікових категоріях одержують
рейтингові очки за виступ у відповідній віковій категорії. Гравці ФТУ можуть
одночасно мати рейтинг у різних вікових категоріях.
- На підставі набраної кількості рейтингових очок гравцям присвоюється
рейтингові номери у порядку зменшення кількості набраних ними очок. Якщо
двоє або більше гравців набрали однакову кількість рейтингових очок, то
номер у рейтингу присвоюється їм спільно.
- Офіційними даними для складання рейтингу ФТУ є сітки змагань ФТУ за
минулий період, що надійшли на адресу ФТУ та розташовані на офіційному
сайті ФТУ: www.ftu.org.ua.
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• У загальний рейтинг гравця ФТУ зараховуються наступні рейтингові
очки:
- рейтингові очки за виступ у одиночних розрядах, відповідно до категорії та
системи проведення турніру;
- 25% рейтингових очок за виступ у парному розряді, відповідно до категорії
та системи проведення турніру;
- 25% рейтингових очок за виступ у парному змішаному розряді, відповідно
до категорії та системи проведення турніру;
- міжнародні рейтингові очки, імпортовані до рейтингової системи ФТУ з
рейтингових систем ITF та Tennis Europe у відповідних вікових групах, за
результатами виступів у міжнародних турнірах під егідою ITF та Tennis
Europe.
(Приклад: Якщо гравець має 325 рейтингових очок у рейтингу Tennis Europe
16&U, то до рейтингової систему ФТУ йому зараховуються 325 рейтингових
очок у офіційний рейтинг ФТУ, складений для гравців до 16 років та кількість
імпортованих рейтингових очок відображається у графі «Міжнародний
рейтинг»).
- міжнародні рейтингові очки, імпортовані до рейтингової системи ФТУ
(у віковій категорії «дорослі») з рейтингових систем WTA та АТР з
коефіцієнтом 20, за результатами виступів у міжнародних турнірах під
егідою WTA та АТР;
(Приклад: Якщо гравець має 250 рейтингових очок у рейтингу WTA або АТР, то
до рейтингової систему ФТУ йому зараховуються 5000 рейтингових очок (250
х 20 = 5000) у офіційний рейтинг ФТУ, складений для гравців у віковій категорії
«доросли» та кількість рейтингових
очок, відображається у графі
«Міжнародний рейтинг»).
- 20% рейтингових очок, імпортованих за виступи у молодших вікових
категоріях до 12 та 14 років, до рейтингової системи ФТУ у вікових
категоріях до 14 та 16 років;
(Приклад: Якщо гравець має 200 рейтингових очок у рейтингу до 14 років, то
йому до рейтингової системі до 16 років зараховується 40 рейтингових очок).
- 10% рейтингових очок, імпортованих за виступи у молодших вікових
категоріях до 16 років та до 18 років, до рейтингової системи ФТУ у вікових
категоріях до 18 років та серед дорослих.
(Приклад: Якщо гравець має 300 рейтингових очок у рейтингу до 16 років, то
йому до рейтингової системі до 18 років зараховується 30 рейтингових очок).
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Розподіл нарахування рейтингових очок за категоріями турнірів, що
проводяться у форматі «олімпійської системи»:
КІЛЬКІСТЬ РЕЙТИНГОВИХ ОЧОК
ВІДПОВІДНО ДО КАТЕГОРІЇ ТУРНІРУ

РЕЗУЛЬТАТ

А

1

2

Переможець

80

60

30

Фіналіст

65

45

20

3 місце

50

35

18

Півфіналіст турніру

40

30

15

1/4

25

20

5

1/8

15

10

1/16

5

3

Переможець кваліфікаційного
турніру (додатково)

5

3

Переможець втішного турніру
(звичайний турнір)

10

5

4

- Рейтингові очки за турніри, що проводяться за комбінованою або груповою
системою нараховуються відповідно до категорії турніру:
- Категорія І: за кожну виграну гру на груповому етапі гравець отримує 4
рейтингових очка;
- Категорія ІІ: за кожну виграну гру на груповому етапі гравець отримує 2
рейтингових очка.
- У разі виходу гравця у другий етап турніру, що проводиться за комбінованою
системою, рейтингові очки нараховуються згідно таблиці «Розподіл
нарахування рейтингових очок за категоріями турнірів, що проводяться у
форматі «олімпійської системи».
- При проведенні турніру тільки за груповою системою гравцям нараховуються
очки виключно за виграні матчі.
• При проведенні підсумкового
турніру серед кращих гравців
Всеукраїнського тенісного туру 2018 «МАСТЕРС» рейтингові очки
нараховуються відповідно до зайнятого місця:
Зайняте місце:
Очки

1 м.
100

2 м.
80

3 м.
65
39

4 м.
50

5 м.
40

6 м.
30

7 м.
20

8 м.
10

XIІ. БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ
• Максимально допустимі благодійні внески, що організатори мають
право встановлювати на турнірах ФТУ:
Категорія (турнір)

Вікова група

Сума внеску
(криті корти), грн

Сума внеску
(відкриті корти),
грн

Огляд-конкурс

До 10 років

-

400

Національні
турніри ФТУ

До 10 років

-

500

До 12, 14, 16, 18
років та дорослі

800

500

До 12, 14, 16, 18
років та дорослі

700

450

*Категорія А та
категорія І
*Категорія ІІ
(звичайний турнір)

*Категорія ІІ
До 12, 14, 16, 18
550
400
(вікенд-турнір)
років та дорослі
*з гравців, які попередньо не заявлені на турнір через онлайн-систему ФТУ,
директор турніру має право збільшити внесок до 200 грн.
• Внески у ФТУ від організаторів за проведення турніру у одній віковій
категорії:
Категорія (турнір)

Вікова група

Сума внеску, грн

Огляд-конкурс

До 10 років

500

Національний турнір ФТУ

До 10 років

500

Чемпіонати України, Кубок
України, Всеукраїнські змагання

До 12,14,16,18 років та 2000
дорослі

Категорія А

До 12,14,16,18 років та 1200
дорослі

Категорія І

До 12,14,16,18 років та 1000
дорослі

Категорія ІІ (звичайний турнір)

До 12,14,16,18 років та 1000
дорослі

Категорія ІІ (вікенд турнір)

До 12,14,16,18 років та 800
дорослі
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• Плата за користування онлайн-сервісом ФТУ:
Вікова група

Сума річного
внеску, грн

Для гравців, які беруть участь у змаганнях до
10 років

Безкоштовно

Для гравців, які беруть участь у змаганнях до
12, 14, 16, 18 років та дорослих.

500

ХІІІ. СИСТЕМА ПОКАРАНЬ
Для порушників Регламенту ФТУ будуть застосовані наступні штрафні санкції:
№

Порушення

Кількість
штрафних очок

1

Відмова від участі в турнірі після остаточної дати
відмови (Після двох пізніх відмов на рік)

5

2

Не явка на особисту реєстрацію кваліфікації
(для турнірів категорії А), відсутність реєстрації через
систему смс - повідомлень (для турнірів категорії І та ІІ)

10

3

4

5

Не явка на особисту реєстрацію основної сітки
(Категорія турніру А), відсутність реєстрації через
систему смс - повідомлень (для турнірів категорії І та ІІ)
Не явка на перший матч кваліфікації на турнірі І та ІІ
категорії без поважної причини (після реєстрації через
систему смс- повідомлень)
Не явка на перший матч основної сітки на турнірі І
або ІІ категорії без поважної причини (після
реєстрації через систему смс- повідомлень)

20

10 +
дискваліфікація
до 3 місяців
20 +
дискваліфікація
до 3 місяців

6

За 3 попередження під час одного турніру

10

7

За кожне «штрафне очко» під час матчу

15

8

За кожний «штрафний гейм» під час матчу

20

9

Дискваліфікація під час матчу згідно штрафної шкали
(за винятком неналежного одягу або Правилом
пунктуальності)

25
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10

Дискваліфікація за одне порушення (негайна
дискваліфікація)

30

11

Дискваліфікація за порушення правила пунктуальності

20

12

За друге та кожне наступне порушення Правил одягу

3

13

Участь у двох або більшій кількості турнірів на одному
тижні

5+
позбавлення
рейтингових очок
у зіграних
турнірах

ХІV. ПРАВИЛА ТЕНІСУ, КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ГРАВЦІВ, ПРОЦЕДУРИ СУДДІВСТВА
Офіційний переклад правил тенісу можна знайти на сайті ФТУ у розділі
Документи за посиланням: https://goo.gl/kn3VWr
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