
 

1 

Затверджено 
       Рішенням Президії 

ВГО «Федерація тенісу України» 

від «11» березня 2023 року 

РЕГЛАМЕНТ ТУРУ «ФЕДЕРАЦІЇ ТЕНІСУ УКРАЇНИ» 

НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Визначення термінів   

   

 

 



 

   2 

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 федерація тенісу (ITF) – керівна структура світового тенісу відповідальна за 
популяризацію та розвиток тенісу.  
Європейська федерація тенісу (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 -  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, директорів 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 має відповідну суддівську категорію ФТУ та знаходиться у 
офіціальному реєстрі суддів ФТУ.  
Головний суддя – це особа, яка входить до реєстру головних суддів ФТУ міжнародної 
категорії, національної категорії або категорії I.   
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.   
Директор турніру ФТУ — це фізична особа, яка заявляє змагання до Календаря ФТУ та 
несе усю відповідальність за виконання вимог 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 покарання за 
порушення Регламенту ФТУ та робить висновки щодо доцільності нарахування 
штрафних санкцій до гравців, директорів змагань, тренерів та суддів.   
Виконавча дирекція ФТУ – це виконавчий директор та його підлеглі, які контролюють 
дотримання цього Регламенту директорами змагань, головними суддями, гравцями та їх 
представниками.  
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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 «Тур 
ФТУ».  
Змагання «Туру ФТУ» розподіляються на наступні категорії: А, 1 та 2. 
Керівництво «Туром ФТУ» здійснює Виконавча дирекція ФТУ. 
У 2023 році вікові групи відповідають наступним рокам народження гравців:  10 років та 
молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р., але не 
молодші 8 років. 
До участі у змаганнях допускаються гравці 2013, 2014 та 2015 років народження, які 
досягли 8 років (за датою народження) на день початку турніру.  
12 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2011 р. по  31.12.2014 р., 
але не молодші 9 років. 
До участі у змаганнях допускаються гравці 2011, 2012, 2013 та 2014 років народження, 
які досягли 9 років (за датою народження) на день початку турніру.  
14 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2009 р. по  31.12.2012 р., 
але не молодші 11 років.   
До участі у змаганнях допускаються гравці 2009, 2010, 2011 та 2012 років народження, 
які досягли 11 років (за датою народження) на день початку турніру.  
16 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2007 по  31.12.2010 р.  До 
участі у змаганнях допускаються гравці 2007, 2008, 2009 та 2010 років народження.  
18 років та молодше — гравці, що народилися у період з 01.01.2005 р. по  31.12.2010 р., 
але не молодші 13 років.    
До участі у змаганнях допускаються гравці 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 та 20010 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.  
  
Рейтинг ФТУ для вікової категорії U10 не нараховується.  
  
ІІ. РОЛЬ ФТУ   

• Приймає заявки на проведення змагань від відокремлених підрозділів ФТУ (у 
виключних випадках напряму від директорів змагань) не пізніше ніж за 30 днів до 
дати проведення турніру.   

• Формує календар змагань.   
• ФТУ розміщує календар «Регіональних турнірів» у розділі «Відокремлені 

підрозділи ФТУ».  
• 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 електронною поштою.   
• Публікує кожну середу на офіційному сайті ФТУ положення про змагання, не 

пізніше 20 днів до початку турніру ФТУ.   
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• Складає списки гравців турнірів «Туру ФТУ».   
• Затверджує список Wild Card на турнірах «Туру ФТУ».   
• Затверджує суддів на турніри «Туру ФТУ».   
• Проводить моніторинг сертифікованих клубів «Туру ФТУ».   
• Проводить моніторинг, щодо відповідності клубів для проведення змагань під час 

воєнного стану. 
• Контролює виконання директорами змагань Регламенту ФТУ.   
• Надає дозвіл на проведення змагань лише на сертифікованих тенісних кортах ФТУ.  
• Застосовує штрафні санкції до директорів 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 ДИРЕКТОРІВ ТУРНІРІВ ФТУ  

• Мають подати заявку на проведення змагань «Туру ФТУ» до відокремленого 
підрозділу ФТУ (у виключних випадках напряму до ФТУ) не пізніше ніж до 45 днів 
до проведення змагань. Форма заяви на сайті ФТУ. Направляючи заяву на 
проведення змагань до ФТУ, директор турніру автоматично погоджується із 
положеннями Регламенту ФТУ.   

• Якщо директор турніру відміняє змагання після того як опублікований календар – 
він зобов’язаний сплатити штраф, сума якого буде визначена Дисциплінарним 
комітетом ФТУ. У разі несплати штрафу директор турніру буде позбавлений права 
проведення змагань під егідою ФТУ у майбутньому. 

• 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.  

• Розробити офіційне положення про турнір ФТУ та погодити його із менеджером 
національних змагань ФТУ. 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. 
Директори турнірів мають надавати головним суддям турнірів ФТУ усю необхідну 
матеріально-технічну допомогу задля проведення змагань на високому 
організаційному рівні.   

• Конкретизовані вимоги для директорів турнірів ФТУ викладені у «Організаційних 
вимогах та особливостях проведення турнірів ФТУ» цього Регламенту.  

• У разі порушення Регламенту ФТУ директором турніру, ці факти будуть 
розглядатися Дисциплінарним комітетом ФТУ та у разі доведення провини 
директора змагань - буде винесене покарання. 

• При подачі заявки на проведення змагань мають подати дозвіл від Військово-
цивільної адміністрації на проведення спортивних змагань на території тенісних 
кортів для плануються змагання. 
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ІV. ГРАВЦІ ФТУ  
   

• Гравцем ФТУ може стати будь-який тенісист, який зареєструвався на сайті ФТУ 
на 2023 рік. 

• Гравець ФТУ має право брати участь у «Турі ФТУ» згідно вікових обмежень, які 
зазначені у Регламенті ФТУ.   

• При переході із однієї вікової групи у іншу гравець має надіслати до ФТУ 
актуальну фотокартку та ввести у своєму профайлі у системі ФТУ адресу своєї 
електронної скриньки та основного мобільного номеру телефону, з якого може 
відбуватися 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, відмовлятися від участі у змаганнях 
ФТУ у відведений для цього час, подавати запити на отримання офіційних 
документів від ФТУ.  

• Гравець ФТУ має вчасно подавати заявки на участь у турнірах ФТУ, відповідно до 
положень змагань.   

• 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 Tennis Europe 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 (лікарсько-фізкультурного 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.   
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• Гравець ФТУ має додержуватися Законів України, норм Всесвітньої 
антидопінгової агенції (WADA) щодо невживання заборонених препаратів та норм 
Міжнародної агенції доброчесності у тенісі (International Tennis Integrity Agency). 

    
V. РОЛЬ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФТУ   
   

• Відокремлені підрозділи ФТУ є представниками ФТУ у кожній адміністративно-
територіальній одиниці України. Вони є першою інстанцією до якої директори 
турнірів ФТУ мають направляти заяви на проведення змагань. У виняткових 
випадках ФТУ може приймати заявки напряму від директору турніру. 

• Відокремлені підрозділи мають здійснювати оперативний контроль за виконанням 
вимог Регламенту ФТУ на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці.  

• Кожний відокремлений підрозділ має право затверджувати та проводити власний 
«Регіональний тур».  

• Відокремлений підрозділ має при проведенні змагань на своїй території має тісно 
співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією та виконувати усі вказівки 
щодо необхідних заходів безпеки. 
  

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.  
  

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 очка, 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 
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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.   

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» - 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).  
«Матч із двох сетів та матч-тай-брейком та розіграшем вирішального очка» - 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 вирішальний розіграш.   
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  приймаються виключно через онлайн-систему ФТУ.  
Для турнірів ФТУ Категорії А 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. 
Для турнірів ФТУ Категорії 1 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.  
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Директори 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 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 1 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 national@utf.tennis. За один рік гравець ФТУ має право на три «пізні 
відмови» без застосування до нього штрафних санкцій.   
Не приїзд на змагання без попередньої відмови або четверта «пізня відмова» на рік буде 
каратися відповідно до системи покарань Регламенту ФТУ.   
   
 
Критерії відбору та розстановки гравців у списках:   
  
Основним критерієм є Рейтинг ФТУ.  
Список заявлених гравців на змагання до закриття прийому заявок буде опублікований 
на сайті за абеткою. 
Для складання попередніх списків основної та кваліфікаційної сіток гравці 
розставляються за Рейтингом ФТУ від гравця із найвищою позицією до гравця з 
найнижчою позицією. Якщо гравці не мають рейтингу або мають однаковий рейтинг, то 
вони розставляються у списках за абеткою від старшого року народження до молодших. 
Для парних та змішаних змагань команди розставляються за сумою рейтингових позицій 
гравців парної комбінації, від команд із найкращою сумарною позицією до команд із 
найгіршою сумарною позицією.  
Пара із лише одним гравцем із рейтингом має перевагу над двома гравцями без рейтингу. 
Якщо по одному гравцю з кожної пари мають рейтинг, то пара із гравцем із кращим 
рейтингом має перевагу.  
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.   
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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 директору змагань 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)   
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 директором змагань у 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.   
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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:   
   
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. Більше інформації щодо можливих варіантів часу реєстрації у розділі 
«Організаційні вимоги та особливості проведення змагань ФТУ».  
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 2023 році дозволяється реєстрація без персональної присутності гравця на усі види 
змагань. 
Гравець має надати у ФТУ свій офіційний номер телефону з якого буде прийматися 
телефонна реєстрація. Для дистанційної реєстрації гравець має із свого офіційного 
номеру направити смс-повідомлення на номер головного судді турніру та 
зателефонувати щоб впевнитися в отриманні смс-повідомлення та реєстрації на 
змагання. Дистанційна 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. 
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Якщо гравець був заявлений через онлайн систему ФТУ та потім відмовився від 
участі у змаганнях через онлайн систему ФТУ повторна онлайн заявка неможлива. 
Такий гравець зможе мати можливість брати участь у турнірі лише особисто 
прибувши на змагання та зареєструвавшись у головного судді (за наявності вільних 
місць у сітці).  

   
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 

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

Розмір сітки   16  24  32  48  64  96  128  

Запрошений 
гравець (WC)   

4 4 4 6 8 8 8 

Особливий  
гравець (SE)   

0 0 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Переможець  
кваліфікації (Q)   

0 0 4 6 8 8 8 

Основний 
гравець (DA)   

12 20 22-24 34-36 46-48 78-80 110-112  

   
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 
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Кваліфікаційні та основні сітки мають бути зроблені якомога швидше після закриття 
реєстрації.   
Жеребкування повинно бути проведене публічно за присутності не менше двох 
гравців із різних областей (міст) в місці проведення турніру. 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) 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) 
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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).    
 Для інших сіяних механізм розсівання наступний (за жеребом):   
   

Сіяні Сітка на 
16 гравців     
4 сіяних 

Сітка на 
24/32 гравці  

8 сіяних 

Сітка на 
48/64 гравців 

16 сіяних 

Сітка на  
96/128 гравців  

16 сіяних 

3, 4  
сіяні  

5  
або  
12  

рядок  

9  
або  
24  

рядок  

17  
або  
48  

рядок  

33  
або  
96  

рядок  

5, 6, 7, 8  
сіяні  

  8  
або  

16, 17, 25  
рядок  

16  
або  

32, 33, 49  
рядок  

32  
або  

64, 65, 97  
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.  
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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.  

   
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 
був зіграний один розіграш 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 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» 
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(SE), місця в основній сітці, зарезервовані для «Особливих гравців» звільнюються для 
гравців із списку кваліфікаційного турніру.   
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 повітряну тривогу, загрозу життю та здоров’ю 

учасників змагань, 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 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 (при цьому 
матчі мають бути завершені до 23:00). Для дорослих запуск останніх матчів 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.  
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- Якщо матч тривав більше ніж півтори години - півтори години відпочинку.  
- Якщо один і той самий гравець виступає у фіналі одиночного та парного 
розряду, у такому випадку мінімальний проміжок часу для відпочинку 
становить 30 хвилин, навіть якщо одиночний фінал продовжувався більше 
однієї години. 
- 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 3-ох сетів 
може бути дозволена, якщо оголошені екстремальні погодні умови.   
  
М’ячі   
   

Кожний матч основної сітки «Туру ФТУ» має гратися трьома (3) новими м’ячами. 
М’ячі, що видаються на змагання мають бути 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». Більше деталей щодо зміни 
м’ячів на різних категоріях змагань у розділі «Організаційні вимоги та особливості 
проведення змагань ФТУ».  

   
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:   

• На 2023 рік ФТУ встановлює наступну максимальну кількість змагань кожного 
місяця Категорії 2  у одному місті (населеному пункті): два турніри (окремо для 
кожної вікової категорії).  

• У тиждень проведення турніру Категорії А не можуть проводитися змагання у цій 
самій віковій групі. Турніри Категорії 2 можуть проводитися на одному тижні із 
турнірами Категорії 1 (у одній віковій групі), але не у одній області.  

• Турніри Категорії 1 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 дивізіонах: «Схід», «Захід», 
«Південь», «Центр».  

• До дивізіону «Центр» відносяться наступні області: Київська, Житомирська, 
Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська та місто Київ.  

• До дивізіону «Схід» відносяться наступні області: Сумська, Харківська, 
Дніпропетровська, Луганська, Донецька.  

• До дивізіону «Захід» відносяться наступні області: Львівська, Тернопільська, Івано-
Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Закарпатська, Волинська, Рівненська.  
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• До дивізіону «Південь» відносяться наступні області: Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Запорізька, АРК Крим та місто Севастополь.  

• При виборі місць проведення 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. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ        

ТУРНІРІВ ФТУ 
Національні змагання U10  

- за участь у турнірах цієї вікової категорії не нараховується Рейтинг ФТУ;  
- в 2023 році для гравців у віці U10 основними змаганнями визначаються  
     Кубки ФТУ;  
- директор турніру має забезпечити усім необхідним суддівську бригаду призначену 

ФТУ.  
- директори змагань мають право не допускати гравців до участі у національних 

турнірах ФТУ U10  без попередньої заявки через онлайн систему ФТУ;  
- 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 сети (до 4 геймів) та матч-тай-брейк (до 10 
очок).  

- у цій віковій категорії змагання проводяться в одиночному розряді. Директори 
турнірів 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. 

- немає 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 директор турніру 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);   

- директор турніру має визначити офіційний готель турніру (із помірними цінами) для 
гравців із інших міст;  

- суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня;  
- на змаганнях має бути проведена офіційна церемонія нагородження;  
- призери мають бути нагороджені кубками та дипломами;  
- на змаганнях має бути присутнім лікар або медичний працівник із середньою 

спеціалізованою освітою, який має бути присутнім на турнірі від початку до 
закінчення матчів кожного дня;  
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- турнір має проходити без перерви. Тобто директор змагань повинен надати необхідну 
кількість годин на кортах для проведення всіх матчів запланованих на цей день. Матчі 
не можуть призупинятися через закінчення орендованого під змагання часу;  

- директор змагань ФТУ має виконувати рекомендації головного судді змагань 
стосовно будь-яких питань для проведення турніру на належному рівні;  

- в усіх матчах серед юнаків та юніорів (вікові категорії U10, U12, U14, U16 та U18) 
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.   

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 

5 та менше 1 - Немає другого етапу 

6 – 8 2 2 Переможці груп 

9 – 11 3 4 Переможці груп 
+ 

краще друге місце 

12-20 4 4 Переможці груп 

21-23 7 8 Переможці груп 
+ 

краще друге місце 

24-32 8 8 Переможці груп 

33-35 11 16 Переможці груп  
+ п’ять 

кращих других місць 

36-38 12 16  Переможці груп 
+ чотири 

кращих других місця 

39-41 13 16  Переможці груп 
+ три кращих других 

місця 

42-44 14 16  Переможці груп 
+ два кращих других 

місця 

45-47 15 16  Переможці груп  
+ краще друге місце 

48-50        16 16  Переможці груп 
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Чемпіонати України для U12, U14, U16, U18, дорослих та Кубок України 
(дорослі)  

- це змагання найвищого національного рівня, які проводяться ФТУ разом із 
Міністерством молоді та спорту та за які нараховуються рейтингові очки згідно 
Категорії А за шкалою рейтингу ФТУ;  

- директор турніру має призначити офіційний готель (готелі) із помірними цінами;  

- для проведення Чемпіонатів України та Кубку України у повному розпорядженні 
головного судді має бути п’ять кортів із однаковим покриттям та однаковими умовами 
(відкриті чи криті);  

- директор турніру має компенсувати фіналістам турніру в одиночній сітці витрати на 
проживання та харчування. Мінімальна сума, яку має компенсувати директор турніру 
для одного гравця — 400 грн. на добу, починаючи з першого дня основної сітки. Не 
має значення місцевий це гравець чи ні. Ці вимоги мінімальні, директори змагань 
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 директор змагань приймає рішення про забезпечення 
додаткових гравців, то це повинні бути тенісисти, які дісталися півфіналу, 
чвертьфіналу і так далі;  

- директор турніру має забезпечити усім необхідним (проживання, харчування, витрати 
на проїзд, офісне місце, комп'ютер, принтер, копір, доступ до мережі інтернет) 
суддівську бригаду призначену ФТУ;  

- усі жеребкування мають обов’язково відбуватися на місці проведення змагань за 
присутності двох гравців із різних міст;  

- 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;   

- 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 трьома новими м’ячами. 
Для основної сітки одиночного розряду змагань U18 та дорослих має бути зміна м’ячів 
на вирішальний сет.  

- турнір має проходити без перерви. Тобто директори 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;  
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- директор турніру має виконувати рекомендації головного судді змагань стосовно 
будь-яких питань для проведення турніру на належному рівні;  

- формат проведення змагань: «Олімпійська система»;  

- формат сіток: 32 гравці основний одиночний турнір, відкритий кваліфікаційний 
одиночний турнір, 16 команд основний парний турнір, 16 команд змішаний парний 
турнір. За рішенням ФТУ може бути проведений відбірковий турнір для парного та 
змішаного розряду;  

- на Чемпіонатах України U12 та U14 один гравець має право грати максимум у двох 
розрядах (одиночному та парному, або одиночному та змішаному, або парному та 
змішаному);  

- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в неділю) з 
16:00 до 18:00 (реєстрація може відбуватися дистанційно);   

- реєстрація на кваліфікаційний турнір має проходити за день до початку матчів 
відбіркового турніру (п’ятниця) з 16:00 до 18:00;  

- запис на парний або змішаний турнір до 12:00 у понеділок (реєстрація може бути 
здійснена дистанційно);   

- перший день матчів основної сітки – понеділок;   

- тривалість основного турніру 5-7 днів;   

- формат матчів основної сітки одиночного турніру: три тай-брейк сети;   

- формат матчів кваліфікаційної сітки: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 
очок);  

- формат матчів парних або змішаних турнірів: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк 
(до 10 очок) за системою No-Ad (розіграш вирішального очка при рахунку «Рівно»);   

- 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);   

- змагання обов’язково проводяться серед хлопців (чоловіків) та дівчат (жінок) 
одночасно на одному покритті;  

- 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;  

- в усіх матчах серед юнаків та юніорів (вікові категорії U10, U12, U14, U16 та U18) 
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.   

 

Змагання Категорії А для U12, U14, U16, U18 та дорослих (за виключенням 
Чемпіонатів України та Кубку України)  

- це змагання найвищого національного рівня за які нараховуються рейтингові очки 
згідно шкали рейтингу ФТУ;  

- директор турніру має призначити офіційний готель (готелі) із помірними цінами;  
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- для змагань у закритих приміщеннях директор турніру має надати мінімум три корти, 
на відкритих майданчиках – чотири корти. Корти мають бути із однаковим покриттям;  

- директор турніру має компенсувати фіналістам турніру у одиночній сітці витрати на 
проживання та харчування. Мінімальна сума, яку мають компенсувати директори 
змагань для одного гравця — 400 грн. на добу, починаючи з першого дня основної 
сітки. Не має значення місцевий це гравець чи ні. Ці вимоги мінімальні, директор 
змагань має зробити усе можливе для підвищення кількості гравців, яким буде 
забезпечено харчування та проживання. Вибір має відбуватися по найвищим зайнятим 
місцям у змаганнях. Тобто, якщо директор змагань приймає рішення про забезпечення 
додаткових гравців, то це повинні бути тенісисти, які дісталися півфіналу, 
чвертьфіналу і так далі;  

- директор турніру має забезпечити усім необхідним (проживання, харчування, витрати 
на проїзд, офісне місце, комп'ютер, принтер, копір, доступ до мережі інтернет) 
суддівську бригаду призначену ФТУ;  

- усі жеребкування мають обов’язково відбуватися на місці проведення змагань за 
присутності двох гравців із різних міст;  

- фінальні матчі одиночного розряду 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;   

- 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 трьома новими м’ячами;  

- турнір має проходити без перерви. Тобто директор змагань повинен надати необхідну 
кількість годин на кортах для проведення всіх матчів запланованих на цей день. Матчі 
не можуть призупинятися через закінчення орендованого під змагання часу;  

- директор турніру має виконувати рекомендації головного судді змагань стосовно 
будь-яких питань для проведення турніру на належному рівні;  

- формат проведення змагань: «Олімпійська система із втішним турніром»;  

- формат сіток: 32 гравці основний одиночний турнір, 32 гравці кваліфікаційний 
одиночний турнір, 16 команд основний парний турнір, до 16 гравців втішний турнір;  

- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор (в неділю або в 
понеділок) з 16:00 до 18:00 (реєстрація може відбуватися дистанційно);   

- реєстрація на кваліфікаційний турнір має проходити в день початку матчів 
відбіркового турніру (суботу або неділю) з 10:00 до 12:00. Матчі мають розпочинатися 
у суботу чи неділю не раніше 13:00;   

- запис на парний або змішаний турнір до 12:00 у перший день основної одиночної сітки 
(реєстрація може бути здійснена смс - повідомленням на номер головного судді);   

- перший день матчів основної сітки – понеділок або вівторок;   
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- тривалість основного турніру 5-6 днів;   

- формат матчів основної сітки одиночного турніру: три тай-брейк сети;   

- формат матчів кваліфікаційної сітки: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 
очок);  

- формат матчів втішного турніру: три коротких сети;  

- формат матчів парних або змішаних турнірів: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк 
(до 10 очок) за системою No-Ad (розіграш вирішального очка при рахунку «Рівно»);  

- 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 три нові м’ячі;   

- - на матчах втішного турніру можуть використовуватися м’ячі у нормальному стані 
(визначає головний суддя);  

- обов’язкове проведення втішного турніру (мінімум чотири гравці);  

- змагання обов’язково проводяться серед хлопців та дівчат одночасно;  

- 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;  

- в усіх матчах серед юнаків та юніорів (вікові категорії U10, U12, U14, U16 та U18) 
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.  

 

Змагання Категорії 1 для U12, U14, U16, U18 та дорослих  
- це змагання за які нараховуються рейтингові очки згідно шкали рейтингу ФТУ;  

- директор турніру має запросити для якісного проведення змагань суддів ФТУ у 
необхідній кількості та відповідної кваліфікації згідно реєстру суддів ФТУ;  

- директор турніру має призначити офіційний готель (готелі) із помірними цінами;  

- для змагань у закритих приміщеннях директор турніру має надати мінімум три корти, 
на відкритих майданчиках – чотири корти. Корти мають бути із однаковим покриттям; 

- директор турніру має забезпечити усім необхідним (проживання, харчування, витрати 
на проїзд, офісне місце, комп'ютер, принтер, копір, доступ до мережі інтернет) 
суддівську бригаду;  

- усі жеребкування мають обов’язково відбуватися на місці проведення змагань за 
присутності двох гравців із різних міст;  

- фінальні матчі одиночного розряду 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;  
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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 трьома новими м’ячами;  

- турнір має проходити без перерви. Тобто директор змагань повинен надати необхідну 
кількість годин на кортах для проведення всіх матчів запланованих на цей день. Матчі 
не можуть призупинятися через закінчення орендованого під змагання часу;  

- директор турніру має виконувати рекомендації головного судді змагань стосовно 
будь-яких питань для проведення турніру на належному рівні;  

- формат проведення змагань: «Олімпійська система із втішним турніром»;  

- формат сіток: 32 гравці основний одиночний турнір, 16 команд основний парний 
турнір, проведення кваліфікаційного турніру за рішенням директора турніру; 

- реєстрація на основний турнір має проходити за день до початку ігор з 16:00 до 18:00 
(реєстрація може відбуватися дистанційно); 

- реєстрація на кваліфікаційний турнір має проходити в день початку матчів 
відбіркового турніру (суботу або неділю) з 10:00 до 12:00. Матчі мають розпочинатися 
у суботу або неділю не раніше 13:00; 

- запис на парний або змішаний турнір до 12:00 у перший день одиночної основної сітки 
(реєстрація може бути здійснена смс-повідомленням на номер головного судді);   

- перший день матчів основної сітки – понеділок, вівторок, середа або четвер; 

- тривалість основного турніру 4-6 днів; 

- формат матчів основної сітки одиночного турніру: три тай-брейк сети або два тай-
брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 очок) за рішенням директора турніру;  

- формат матчів кваліфікаційної сітки: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк (до 10 
очок); 

- формат матчів парних або змішаних турнірів: два тай-брейк-сети та матч-тай-брейк 
(до 10 очок) за системою No-Ad (розіграш вирішального очка при рахунку «Рівно»); 

- парний турнір проводиться тільки у разі, якщо записалось мінімум чотири пари;  

- 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); 

- змагання можуть проводитися окремо серед хлопців та серед дівчат (не одночасно);  

- суддівство матчів має розпочатися із першого ігрового дня, бажано щоби головний 
суддя мав помічника для інспектування матчів;  

- в усіх матчах серед юнаків та юніорів (вікові категорії U10, U12, U14, U16 та U18) 
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. 

- якщо у змаганнях бере участь 16 і менше учасників, то директор  турніру має 
можливість обрати чи проводити змагання за «Комбінованою системою» або за 
«Олімпійською із втішним турніром»;  
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-  Система проведення змагань за «груповою» або «комбінованою» системою 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 3 Переможці груп 

12-16 4 4 Переможці груп 

 

 

Змагання Категорії 2 для U12, U14, U16, U18 та дорослих  
- Це змагання за які нараховуються рейтингові очки згідно шкали рейтингу ФТУ;  

- директор турніру має призначити офіційний готель (готелі) із помірними цінами;  

- директор турніру має запросити для якісного проведення змагань суддів ФТУ у 
необхідній кількості згідно реєстру суддів ФТУ;  

- усі жеребкування мають обов’язково відбуватися на місці проведення змагань за 
присутності двох гравців із різних клубів;  

- призери турніру мають бути нагороджені медалями 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;  

- 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 трьома новими 
м’ячами;    

- турнір має проходити без перерв. Тобто директор змагань повинен надати необхідну 
кількість годин на кортах для проведення всіх матчів запланованих на цей день. Матчі 
не можуть призупинятися через закінчення орендованого під змагання часу;  

- директор турніру має виконувати рекомендації головного судді змагань стосовно 
будь-яких питань для проведення турніру на належному рівні;  

- формат турніру: «Олімпійська система», у разі участі 3-8 гравців турнір проводиться 
за «Груповою» або «Комбінованою системою»;  

- немає кваліфікаційного турніру;  

- формат сіток: 32, 24 або 16 гравців за вибором директору турніру.  

Система проведення змагань за «груповою» або «комбінованою» системою 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;   

- реєстрація на змагання за день до початку турніру з 16:00 до 18:00 (реєстрація може 
бути здійснена дистанційно);   

- дозволяється грати у один день до трьох одиночних матчів;   

- формат матчів основної сітки: два тай-брейк сети та матч-тай-брейк до 10 очок;   

- при заявці змагань в Календар ФТУ директор турніру має гарантувати надання 
чотирьох кортів (з 9:00 до закінчення матчів) при сітці на 32 гравці, трьох кортів (з 
9:00 до закінчення матчів) при сітці на 24 гравці та двох кортів при сітці на 16 гравців;  

- в усіх матчах серед юнаків та юніорів (вікові категорії U10, U12, U14, U16 та U18) 
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. 

  
IX. 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 (у виключних випадках голова 
суддівського комітету може затвердити іншу кандидатуру).   

• Головним суддею змагань Категорії 1 та 2 може бути сертифікований 
головний суддя ФТУ.   

• Формула для визначення кількості суддів-інспекторів для Категорії А 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 1 та 2 головний суддя має інспектувати усі матчі або 
на власний розсуд запросити суддів-помічників.  

• Головний суддя не може бути суддею на вишці на турнірі.   
• Директор  турніру не може бути рефері або суддею-інспектором на цьому 

турнірі.  
• Відразу після закінчення турніру головний суддя має надіслати: 1. файл 

турніру; 2. Звіт рефері; 3. Фото нагородження; 4. Фото інформаційної дошки 
на пошту zvitftu@gmail.com 

• Судді мають бути нейтральними, не можуть бути тренерами чи батьками 
гравців задіяних у змаганнях. Мають дотримуватися Кодексу судді та 
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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.   

• Інформацію щодо необхідності суддівства на вишці матчів на турнірах 
різного рівня в розділі «Організаційні вимоги та особливості проведення 
турнірів ФТУ».   
  

X. 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 2023 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; 

• Гравці, що не досягли 10-річного віку не будуть отримувати рейтинг ФТУ. 
• 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 до кінця дня кожного четверга. Рейтинг 
ФТУ використовується для:   

- визначення складу учасників турнірів (основної та кваліфікаційної сіток);   

- розстановки найсильніших учасників («посіву»);    

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.   
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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.   

 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 з 
коефіцієнтом 2 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 650 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»:   
  

Результат Кількість рейтингових очок відповідно                   
до категорії турніру 

А  1  2   

Переможець   80  60  30   

Фіналіст   65  45  20   

Півфіналіст турніру 40  30  15   

1/4   25  20  5   

1/8   15  10  3   

1/16   5  3   2   

Переможець кваліфікаційного 
турніру (додатково)   

5  3     

Переможець втішного турніру  
(звичайний турнір)  

10  5  4    

- Рейтингові очки за турніри, що проводяться  у форматі «олімпійської системи» 
нараховуються за раунд, до якого гравець дійшов після хоча би однієї перемоги.  

- Рейтингові очки за турніри, що проводяться у форматі «комбінована або групова 
система» нараховуються наступним чином: за кожну виграну гру на груповому 
етапі змагань категорії 1 гравець отримує 7 рейтингових очок; категорії 2 – 6 
очок, категорії 3 – 5 очок. У разі виходу гравця у другий етап турніру, очки 
нараховуються згідно вищенаведеної таблиці.   

- При проведенні турніру тільки за груповою системою гравцям нараховуються 
очки виключно за виграні матчі. 

   
При проведенні підсумкового  турніру серед кращих гравців Туру ФТУ  
«МАСТЕРС» рейтингові очки нараховуються відповідно до зайнятого місця:   

   

       Зайняте місце:       1 м.       2 м.       3 м.       4 м.     5 м.       6 м.       7 м.       8 м.             
 Очки:                     100         80          65         50        40          30         20          10 
 
З 1 січня 2024 року почне працювати нова рейтингова система «Єдиний рейтинг 
ФТУ». Рейтинг буде побудований на таких засадах: 
1. У гравців буде один рейтинг (без урахування віку). Наразі рейтинг підраховується 
для кожної вікової категорії окремо. Гравець може одночасно мати рейтинги в різних 
вікових категоріях. 
2. Для нарахування рейтингу будуть використовуватись базові рейтингові очки, але з 
урахуванням коефіцієнтів: 
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Для підрахунку рейтингу гравців на турнірах до 12 років – буде застосовано 
коефіцієнт 1. 
Для підрахунку рейтингу гравців на турнірах до 14 років – коефіцієнт 2. 
Для підрахунку рейтингу гравців на турнірах до 16 років - коефіцієнт 4. 
Для підрахунку рейтингу гравців на турнірах до 18 років - коефіцієнт 6. 
Для підрахунку рейтингу гравців на турнірах серед дорослих - коефіцієнт 10. 
3. До рейтингу враховуватимуться 6 найкращих національних турнірів, зіграних 
протягом 52 тижнів у всіх вікових категоріях. Якщо гравець грав у старших 
категоріях, в залік піде не більше 50% найкращих турнірів у старших категоріях від 
загальної кількості найкращих турнірів (не більше 3 турнірів). 
До рейтингу за національні турніри додаватимуться міжнародні рейтинги з 
урахуванням коефіцієнтів: 
Рейтинг Tennis Europe – 2  
Рейтинг ITF Juniors – 6   
Рейтинг ATP та WTA – 350  
4. За підсумками буде вестися загальний єдиний рейтинг для всіх гравців з усіх 
вікових груп, а також окремі таблиці за віковими категоріями: до 12, 14, 16, 18 та 
дорослі. 
Протягом 2022-2023 року будуть функціонувати два сайти Федерації тенісу України: 
ftu.org.ua та utf.tennis. Всі турніри проводитимуться за старою схемою на звичному 
сайті, проте реєструватися гравцям потрібно буде вже на новій платформі – utf.tennis, 
де почне нараховуватися наскрізний рейтинг, який стане єдиним 1 січня 2024 року. 
 

XI.  БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ  
   

• Максимально допустимі благодійні внески, що директори змагань мають 
право встановлювати на турнірах ФТУ:   

  

 Категорія (турнір)  Вікова група  Сума внеску 
(криті корти), грн 

Сума внеску  
(відкриті корти), грн  

    

Національні турніри 
ФТУ 

До 10 років 1300 1000 

*Категорія А До 12, 14, 16, 18 
років та дорослі 

1300 1000 

*Категорія 1 До 12, 14, 16, 18 
років та дорослі 

1200 900 
 

*Категорія 2 До 12, 14, 16, 18 
років та дорослі 

1000 800 

*з гравців, які попередньо не заявлені на турнір через онлайн-систему ФТУ, 
директор турніру має право збільшити внесок на 200 грн.    
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• Внески у ФТУ від директорів змагань за проведення турніру у одній віковій 

категорії:   
  

Категорія (турнір)   Вікова група   Сума внеску, грн   

Огляд-конкурс   До 10 років   0 

Національний турнір ФТУ   До 10 років   0  

Чемпіонати України, Кубок  
України, Всеукраїнські змагання  

До 12,14,16,18 років та 
дорослі   

0  

Категорія А   До 12,14,16,18 років та 
дорослі   

0  

Категорія 1  До 12,14,16,18 років та 
дорослі   

0  

Категорія 2  До 12,14,16,18 років та 
дорослі   

0  

   

 
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.   

Безкоштовно 

  
ХІІ. ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗМАГАНЬ ТУРУ "ФТУ" В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ 
Порядок узгодження та проведення спортивного заходу. 
1. Представник ФТУ разом з керівником спортивної споруди, представником 
структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту із залученням 
представника ДСНС та Національної поліції (далі - робоча група) проводять попередній 
огляд місця проведення відповідного спортивного заходу. 
2. Представник ФТУ доводить до робочої групи орієнтовну кількість учасників 
спортивного заходу. 
3. Робоча група проводить попередній огляд укриття або споруди, що може бути 
використана як укриття, на віддаленість не більше як 500 метрів від місця проведення 
заходу, на можливість вмістити всіх учасників спортивного заходу. 
4. Керівник структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту в 
письмовій формі інформує Міністерство молоді та спорту України та ФТУ щодо 
можливості проведення в регіоні спортивного заходу, готовність укриття або споруди, 
що може бути використана як укриття. 
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5. Керівник спортивної споруди має розробити План дій на випадок оголошення 
повітряної тривоги, а також схеми шляхів евакуації. У Плані повинні бути викладені 
поетапні дії та заходи, яких слід вжити за даних обставин.  
6. Схеми шляхів евакуації повинні бути розміщені в усіх доступних місцях 
спортивної споруди.  
7. Кожен учасник спортивного заходу в обов’язковому порядку має пройти 
інструктаж та завізувати ознайомчу форму, що є невід’ємною складовою заявки на 
змагання. 
8. За 48 годин до початку змагань ФТУ подає головному судді змагань заявку зі 
складом спортсменів, тренерів, суддів та фахівців, які візьмуть участь у змаганні або 
будуть залучені до його проведення. 
9. Головний суддя змагань узагальнює список спортсменів, тренерів, суддів та 
фахівців та передає представнику охорони або Національної поліції, які 
забезпечуватимуть безпеку проведення заходу. 
10. За добу до початку змагань керівник спортивної споруди організовує спільну 
нараду з представниками структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту, 
ФТУ, головного судді, секретаря, органу охорони здоров’я, Національної поліції, 
ДСНС, вибухотехнічної служби Національної поліції задля координації спільних дій 
під час проведення змагань та унеможливлення або попередження виникнення 
надзвичайної ситуації та доводить до відома План дій на випадок оголошення 
повітряної тривоги.    
11. Перед початком змагань представники вибухотехнічної служби Національної 
поліції здійснюють ретельний огляд місця проведення змагань на предмет наявності 
вибухонебезпечних предметів. 
12. Національна поліція забезпечує правопорядок та пропускний режим на 
спортивний об’єкт під час проведення змагань. 
13. ДСНС забезпечує чергування пожежної машини на весь час проведення змагань. 
14. Орган охорони здоров’я забезпечує чергування машини швидкої допомоги на 
весь час проведення змагань. 
15. Головний суддя змагань забезпечує загальне керівництво змаганнями, складає 
списки учасників, проводить ознайомчий інструктаж щодо заходів безпеки тощо. 
16. Керівник структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту забезпечує 
загальну комунікацію між усіма задіяними особами. 
17. Керівник спортивної споруди забезпечує розміщення схем шляхів евакуації до 
укриття в усіх доступних місцях, проводить ознайомчий інструктаж щодо заходів 
безпеки. 
18. У разі оголошення повітряної тривоги або настання інших надзвичайних ситуацій 
чи загроз головний суддя змагань спільно з керівником спортивної споруди приймають 
рішення щодо евакуації всіх присутніх в укриття. Диктор повинен оголосити наступне: 
«Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття!».  
19. Суддя (судді) одразу після оголошення повітряної тривоги зупиняє (ють) 
змагання та разом з командами слідує (ють) в укриття. 
20. Після завершення повітряної тривоги головний суддя сповіщає про вихід із 
укриття. Приймає рішення про продовження змагань та визначає час початку. 
 
Змагання проводяться без глядачів. 
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XIII. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ГРАВЦІВ  

  
СТАТТЯ І: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ А.   
МЕТА  
Федерація тенісу України використовує цей Кодекс Поведінки (Кодекс) з метою 
забезпечення чесних та обґрунтованих стандартів поведінки для гравців та їхньої 
команди підтримки на усіх турнірах, які проходять під егідою Федерації тенісу 
України, для того, щоб захистити їхні відповідні права, права громадськості та 
цілісність тенісу, як виду спорту.  

 Б.  ВИНЯТКОВА ЗАСТОСОВНІСТЬ  
Цей Кодекс Поведінки повинен бути основою для притягнення до дисциплінарної 
відповідальності будь-якого гравця чи турніру під егідою Федерації тенісу 
України, за винятком тих випадків, коли дисциплінарна юрисдикція є 
встановленою щодо таких турнірів згідно з (і) Єдиною Тенісною 
Антикорупційною Програмою (TACP); і/або (іі) Тенісною Антидопінговою 
Програмою (TADP); і/або (ііі) Політикою Благополуччя ITF.  

 В.  ГОЛОВНИЙ СУДДЯ  
Затверджений Головний Суддя повинен бути останньою інстанцією на усіх 
турнірах під егідою Федерації тенісу щодо інтерпретації Регламенту турніру, 
Кодексу Поведінки та Правил Тенісу стосовно усіх питань, що виникають та 
потребують негайного вирішення на місці проведення турніру.  
 
СТАТТЯ ІІ: ПОРУШЕННЯ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ГРАВЦЯ  
А.   ЗАСТОСУВАННЯ  
Ця Стаття повинна застосовуватись лише на змаганнях під егідою Федерації тенісу 
України.  

 Б.  ПОРУШЕННЯ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ  
1. Пізня відмова  
Гравець Основної чи Кваліфікаційної сітки повинен подати відмову від участі у 
турнірі не пізніше ніж за сім (7) днів до першого ігрового дня на турнірах категорії 
1 та А, та не пізніше ніж за чотири (4) дні до першого ігрового дня на турнірах 
категорії 2 для того, щоб не отримати штрафні санкції. Після цього Терміну 
Відмови, гравець Основної чи Кваліфікаційної сітки є зобов’язаним грати турнір. 
Гравець, який знаходиться у Списку Альтернативи,  може відмовлятись від участі 
у будь-який час до того моменту, коли він потрапляє у Кваліфікаційний список як 
Основний гравець, з моменту чого гравець є зобов’язаним грати турнір.  
Відмови від участі у одиночному турнірі здійснюються онлайн у особистому 
кабінеті гравця на сайті ftu.org.ua, або відправивши офіційну форму відмови на 
електронну пошту national@utf.tennis, для тих гравців, які не мають нагоди 
скористатись особистим кабінетом, або після фіналізації списків. Це є 
відповідальністю відправника, переконатись, що відмова була отримана. Гравці 
Федерації тенісу України не можуть відмовлятись від участі у турнірі через 
організаторів турніру.  
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Будь-яка пізня відмова гравця від участі у турнірі, після дозволених трьох пізніх 
відмов на рік, буде автоматично каратись відповідно до Регламенту Федерації 
тенісу України.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, 
або які є виключно тяжкими, одноразове порушення цього Кодексу може також 
являти собою Важке Порушення «Погіршення Поведінки».  
2. Дозволені Пізні відмови  
Гравцям дозволено три (3) пізні відмови на рік, які не будуть зафіксовані, як 
Порушення правил відмови, за умови, що відмова була надіслана до закінчення 
реєстрації на кваліфікаційний турнір.  
3. Медична відмова на місці  
а) Якщо гравець змушений відмовитись від участі після реєстрації з медичних 
причин, лікар турніру повинен українською мовою заповнити медичний 
сертифікат Федерації тенісу України, описавши характер медичного стану і 
завіривши той факт, що гравець неспроможний продовжувати участь у даному 
турнірі. Такий медичний документ звільнить гравця від покарання за відмову в 
участі у даному і/або будь-якому наступному турнірі(-ах), проте лише до дати, 
зазначеної у сертифікаті, або до участі гравця у наступному турнірі (у залежності 
від того, що станеться раніше).  
Медичний Сертифікат може бути виданий гравцю, який виграв чи програв свій 
останній матч і/або вибув з турніру, проте він не скасує покарання за Пізні відмови 
від участі у наступних турнірах, за винятком випадків, зазначених у параграфі 
Послідовні Пізні Медичні Відмови, яка знаходиться далі.  
б) Гравець, який отримав травму чи захворів протягом тижня Турніру, але який 
завершує свої матчі на Турнірі, має можливість отримати Медичний Сертифікат 
від лікаря/спортивного лікаря Турніру, який може бути використаний для того, 
щоб відмовитись від участі у турнірі наступного тижня без отримання покарання. 
Гравець повинен отримати Медичний Сертифікат протягом 24 годин з моменту 
завершення свого останнього матчу на турнірі. Якщо гравець бажає використати 
свій Медичний Сертифікат для відмови від участі у турнірі наступного тижня, то 
він повинен повідомити про це Федерацію тенісу України та Головного суддю, 
який затверджений Федерацією тенісу України не пізніше ніж за 48 годин після 
отримання Медичного Сертифікату або до початку реєстрації на Основний чи 
Кваліфікаційний турнір, у залежності від того, що наступить швидше. Ті гравці, які 
завершують свій останній матч на турнірі після реєстрації Кваліфікаційного 
турніру наступного тижня, повинні отримати Медичний Сертифікат перед тим, як 
покинути місце проведення Турніру та мусять повідомити Головного суддю, 
затвердженого Федерацією тенісу України якнайшвидше.  
4. Послідовні Медичні Відмови  
Відмова гравця з кількох послідовних турнірів з причини травми або хвороби, або 
як наслідок медичної відмови на місці, буде розцінена як одна (1) відмова, якщо 
гравець сповіщає про це Федерацію тенісу України. Після відновлення, варто 
гравцю взяти участь у турнірі і відмовитись від його продовження через травму 
або хворобу, йому необхідно буде отримати новий Медичний Сертифікат, навіть 
якщо травма є рецидивом.  
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5. Неявка  
Будь-який гравець, якого було прийнято у Основну чи Кваліфікаційну сітку, який 
не зареєструвався без того, щоб попередити Федерацію тенісу України та 
Головного суддю про свою відмову, буде розцінений як такий, що не з’явився та 
автоматично буде покараний відповідно до Регламенту ФТУ.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, 
або які є виключно тяжкими, одноразове порушення цього Кодексу може також 
являти собою Важке Порушення «Погіршення Поведінки».  
6. Два турніри у один тиждень  
Жоден гравець, який зареєструвався та якого було прийнято на турнір під егідою 
Федерації тенісу України, не може брати участі у інших тенісних турнірах, які 
проходять у терміни проведення даного Турніру. Порушення цього Розділу 
призведе до дискваліфікації гравця Головним суддею. За обставин, які є 
надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є виключно 
тяжкими, одноразове порушення цього Кодексу може також являти собою Важке 
Порушення «Погіршення поведінки».  

 В.  WILD CARD  
Жоден гравець, напряму чи не напряму, не може пропонувати, давати, вимагати, 
отримувати чи приймати, чи погоджуватись пропонувати, давати, вимагати, 
отримувати чи приймати нічого, що має цінність, у обмін на Wild Card. Порушення 
гравцем цього Розділу призведе до дисциплінарного покарання.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, 
або які є виключно тяжкими, одноразове порушення цього Кодексу може також 
являти собою Важке Порушення «Погіршення поведінки».  

 Г.  ПІДРОБКА ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ  
Якщо гравець подає документи, які Федерація тенісу України вважає 
неправдивими, включно із, але не обмежуючись документами, які стосуються 
реєстрації на турнір та відмови від участі у турнірі та апеляції щодо Кодексу 
Поведінки, цей гравець підлягає дисциплінарному покаранню.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, 
або які є виключно тяжкими, одноразове порушення цього Кодексу може також 
являти собою Важке Порушення «Погіршення поведінки».  

 Ґ.  ПЕРЕГЛЯД ПОКАРАНЬ  
Кожен гравець, який здійснив порушення при реєстрації, має право апелювати до 
Дисциплінарного Комітету Федерації тенісу України для перегляду його 
покарання.  
До такої Апеляції повинні бути прикріплені пояснення гравця, факти та обставини 
інциденту та будь-які інші докази, які гравець бажає повідомити. Гравець, який 
надсилає Апеляцію на електронну пошту, повинен переконатись у правильності 
введення пошти та у статусі листа з Апеляцією (Надіслано). Якщо цього не було 
зроблено, дана Апеляція буде відхилена Дисциплінарним Комітетом Федерації 
тенісу України.  
У випадку отримання такої Апеляції, Дисциплінарний Комітет Федерації тенісу 
України повинен провести обґрунтоване дослідження фактів та обставин стосовно 
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інциденту та повинен підтвердити або повністю чи частково відмінити визначення 
Порушення.  
СТАТТЯ ІІІ: ПОРУШЕННЯ ГРАВЦЯ НА МІСЦІ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ  
А.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
Кожен гравець, тренер, лікар, родич, мати чи батько, опікун, а також член команди 
підтримки гравця, повинні під час кожного матчу, а також поза ними, поводити 
себе професійно у межах місця проведення Турніру під егідою Федерації тенісу 
України (включно з офіційним готелем Турніру). Положення, які викладені далі, 
застосовуються у межах кожного такого місця.  

 Б.  ПУНКТУАЛЬНІСТЬ  
Матчі повинні проходити один за одним без перерви, відповідно до 
оприлюдненого Розкладу матчів. Розклад повинен бути розміщений на місці з 
високою видимістю у зоні, до якої мають доступ гравці, яку має Головний суддя.  
Матчі повинні бути викликані відповідно до Розкладу матчів, з використанням усіх 
доступних та розумних засобів. Гравці повинні бути готовими тоді, коли їхній матч 
викликано.  
Будь-якого гравця, який не готовий грати протягом п’ятнадцяти (15) хвилин після 
того, як його матч було викликано, повинно бути дискваліфіковано, окрім тих 
випадків, коли на розсуд Головного судді, врахувавши усі обставини, він вирішує 
не дискваліфікувати гравця.  
Це стосується матчів одиночного, парного розрядів та втішного турніру.  

 В.  ОДЯГ ТА ОБЛАДНАННЯ  
Кожен гравець повинен одягатись на матч і виглядати у професійній манері. 
Повинен бути вдягнений у чистий та прийнятний тенісний одяг.  
Будь-який гравець, який порушує цей Параграф, може негайно бути скерований 
Суддею на вишці, Суддею-інспектором або Головним суддею для зміни одягу чи 
обладнання. Неспроможність гравця виконати дану інструкцію може призвести до 
негайної дискваліфікації (Федерація тенісу України залишає за собою право 
інтерпретувати дані правила, для того, щоб здійснювати призначення покарання).  
1. Неприйнятна форма  
Толстовки, шорти для спортзалу, сорочки, футболки з вирізом та інша неприйнятна 
форма не може бути одягненою протягом матчу  (включно із розминкою).  
а. Взуття  
Гравці зобов’язані носити тенісне взуття, яке є частиною тенісної форми. Взуття 
не повинне пошкоджувати корт сильніше, аніж це очікується у нормальному ході 
матчу чи тренування. Пошкодження корту може бути фізичним або видимим, що 
може включати взуття, яке залишає сліди сильніші, аніж це є прийнято. Головний 
суддя має право визначити, що взуття не відповідає даним критеріям та може 
наказати гравцю змінити взуття.  

 i.  Взуття для трав’яного корту  

На турнірах під егідою Федерації тенісу України, які проходять на трав’яному 
покритті, гравці не можуть носити жодного іншого взуття, ніж із резиновою 
підошвою, без підборів, гострих країв, шпильок та додаткових покриттів. Підйом до 
пальців на ногах повинен бути плавним. ii. Взуття для ґрунтового корту  
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Гравці повинні носити тенісне взуття, яке є підходящим для гри на ґрунтових кортах 
або інших насипних покриттях. Головний суддя має право визначити, що підошва 
тенісного взуття не відповідає таким стандартам та може заборонити використання 
такого взуття на турнірах під егідою Федерації тенісу України, які проходять на 
ґрунтовому покритті.  
Заборонено використовувати взуття для трав’яного корту для матчів, які проводяться 
на ґрунтових кортах.  

3. Ідентифікація  
Жодна ідентифікація не дозволена на одягу гравця, його продуктах чи обладнанні 
на корті, перед або після матчу чи на будь-якій прес-конференції чи турнірній 
церемонії, окрім наступного (Федерація тенісу України залишає за собою право 
інтерпретувати дані правила, для того, щоб здійснювати призначення Правил):  

 а.  Футболка, светр чи куртка  
i. Рукава. Один (1) комерційний (не логотип виробника) логотип на кожен рукав, 

жоден з яких не перебільшує дев’ятнадцять з половиною сантиметрів 
квадратних (19.5 см2), також один (1) логотип виробника на кожен рукав, 
жоден з яких не перебільшує п’ятдесят два сантиметри квадратних (52 см2), 
можуть бути дозволені. Якщо на цій зоні у п’ятдесят два сантиметри 
квадратних (52 см2) на одному із або на обох рукавах використовується 
текстова ідентифікація, то така текстова ідентифікація не може 
перебільшувати двадцять шість сантиметрів квадратних (26 см2) на кожному 
рукаві.  

ii. Без рукавів. Ті два (2) комерційних (не логотип виробника) логотипи, які були 
дозволені на рукавах, жоден з яких не перебільшує дев’ятнадцять з половиною 
сантиметрів квадратних (19.5 см2), можуть бути розміщені на передній частині 
одягу.  

iii. Передня частина, задня та комір. Загальна кількість у два (2) логотипи 
виробника, жоден з яких не перебільшує тринадцять сантиметрів квадратних 
(13 см2), або один (1) логотип виробника, який не перебільшує двадцять шість 
сантиметрів квадратних (26 см2), можуть бути дозволені.  

 б.  Шорти/спідниці  
Два (2) логотипи виробника, жоден з яких не перебільшує тринадцять сантиметрів 
квадратних (13 см2), або один (1) логотип виробника, який не перебільшує 
двадцять шість сантиметрів квадратних (26 см2), можуть бути дозволені.  
На компресійних шортах, один (1) логотип виробника, який не перебільшує 
тринадцять сантиметрів квадратних (13 см2) та який виступає як додаток до 
логотипів виробника на шортах/спідницях, може бути дозволений.  
Примітка: Плаття, коли питання стосується дозволеної ідентифікації, повинне бути 
розцінене як комбінація спідниці та футболки (ділячи плаття на лінії талії).  

 в.  Лосини або Компресійні шорти  
На компресійних шортах, один (1) логотип виробника, який не перебільшує 
тринадцять сантиметрів квадратних (13 см2) та який виступає як додаток до 
логотипів виробника на шортах/спідницях, може бути дозволений.  
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Дівчатам дозволено носити лосини або компресійні шорти без спідниці, плаття 
або шортів, якщо ці лосини або компресійні шорти не є коротші, аніж середина 
стегна. На таких лосинах або компресійних шортах дозволено до двох (2) 
логотипів виробника, жоден з яких не перебільшує тринадцять сантиметрів 
квадратних (13 см2), або один (1) логотип виробника, який не перебільшує 
двадцять шість сантиметрів квадратних (26 см2). г.  Шкарпетки/взуття  
Логотипи виробника на кожній шкарпетці та на кожній одиниці взуття можуть 
бути дозволені. Логотипи на шкарпетці(-ах) на кожній нозі не повинні 
перебільшувати тринадцять сантиметрів квадратних (13 см2). ґ.  Ракетка  
Логотипи виробника на ракетці та на струнах можуть бути дозволені. д. 
 Головний убір, Пов’язка на голову або Напульсник  
Один (1) логотип, який не перебільшує тринадцять сантиметрів квадратних (13 
см2), може бути дозволений.  

 е.  Сумки, Інше обладнання або Атрибутика  
Логотип виробника тенісного обладнання, а також два (2) окремих комерційних 
логотипи на одній (1) сумці, жоден з яких не перебільшує двадцять шість 
сантиметрів квадратних (26 см2), можуть бути дозволені. є. Інший Тенісний, 
Спортивний або Розважальний Захід  
Незважаючи ні на що, що перелічено вище, ідентифікація, яка використовує назву, 
логотип, торгову марку, символ чи будь-який інший опис будь-якого тенісного 
Туру, серії тенісних подій, тенісних виставкових подій, або інших спортивних чи 
розважальних подій є забороненим на одязі та обладнанні, якщо інше не було 
дозволене Федерацією тенісу України. ж. Загальне  
У випадку, коли використання вище перелічених дозволених комерційних 
логотипів може суперечити будь-якому державному закону стосовно телебачення, 
такі логотипи повинні бути заборонені.  
Для уточнення цього Правила, виробник – це виробник одягу або обладнання, про 
яке йде мова.  
В додаток, визначення меж розміру повинне відбуватись шляхом визначення 
розміру нашивки або іншого додатку до одягу гравця, незважаючи на колір цього 
елементу. Для того, щоб визначити розмір, в залежності від форми нашивки або 
іншого додатку до одягу гравця, коло, трикутник або квадрат повинні бути 
намальовані навколо цього елементу, а розмір цього логотипу, з метою дотримання 
цього Правила, повинен вписуватись у окружність цього кола, периметр 
трикутника чи квадрата. Коли однотонна нашивка є такого самого кольору, як і 
одяг, тоді, для того, щоб визначити розмір, розмір нашивки буде залежати від 
розміру дійсного логотипу.  
4. Одяг для розминки  
Гравці можуть носити одяг для розминки під час розминки і під час матчу, за 
умови, що він відповідає вище переліченим вимогам і за умови, що ці гравці 
отримали дозвіл від Головного судді для того, щоб носити одяг для розминки під 
час матчу.  
5. Тейпування  
Тейпування поверх логотипів/нашивок є забороненим.  
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 Г.  ЗАТРИМКА ЧАСУ  
Після того, як закінчується розминка, гра повинна бути безперервною, і гравець не 
повинен безпідставно затримувати матч.  
Може минути максимум двадцять п’ять (25) секунд з того моменту, як м’яч вийшов 
з гри в кінці очка і до моменту, коли м’яч було вдарено під час першої подачі 
наступного очка. Якщо така подача є фолом, то друга подача повинна бути 
виконана без затримки.  
Під час зміни сторін, може минути максимум дев’яносто (90) секунд з того 
моменту, як м’яч вийшов з гри в кінці очка і до моменту, коли м’яч було вдарено 
під час першої подачі у наступному геймі. Якщо така подача є фолом, то друга 
подача повинна бути виконана без затримки. Проте, після першого гейму у 
кожному сеті та під час тайбрейку гра повинна бути безперервною, і гравці повинні 
мінятись сторонами без відпочинку.  
У кінці кожного сету, незалежно від рахунку, повинна бути перерва тривалістю сто 
двадцять (120) секунд з того моменту, як м’яч вийшов з гри в кінці очка і до 
моменту, коли м’яч було вдарено під час першої подачі у наступному сеті. Якщо 
сет завершується після парної кількості геймів, то не повинно бути зміни сторін до 
моменту, як буде зіграно перший гейм наступного сету.  
Гравець, який приймає, повинен грати у розумному темпі гравця, який подає, та 
повинен бути готовий до прийому протягом розумного часу, коли гравець, який 
подає, готовий. Гравцю, який приймає, може бути оголошена Затримка Часу до 
того моменту, як мине двадцять п’ять (25) секунд, якщо його дії затримують 
розумний темп гравця, що подає.  
Перше порушення цього Розділу, незалежно від того, приймає гравець, чи подає, 
повинне бути покараним у вигляді Затримка Часу – Попередження, а кожне 
наступне порушення повинне бути покараним наступним чином:  

• Гравець, що подає: Затримка Часу призводить до фолу  

• Гравець, що приймає: Затримка Часу призводить до штрафного очка  
Ґ.  НЕЦЕНЗУРНА ЛАЙКА  
Гравці не повинні використовувати нецензурну лайку в межах місця проведення турніру. 
Якщо таке порушення трапилось під час матчу (включно із розминкою), гравець повинен 
бути покараний відповідно до Шкали Покарань, яка буде викладена нижче. За обставин, 
які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є виключно 
тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою Важке 
Порушення «Погіршення поведінки» та повинне бути покараним відповідно до таблиці 
додаткових покарань, викладеної надалі.  
Для чіткості цього Правила, нецензурною лайкою вважається використання слів, широко 
відомих і зрозумілих як непристойні і які були вимовлені достатньо чітко та голосно, аби 
їх змогли почути Судді чи глядачі.  
Д.  ВИДИМА НЕПРИСТОЙНІСТЬ  
Гравці не повинні робити непристойних жестів у жодному вигляді в межах місця 
проведення турніру. Якщо таке порушення трапилось під час матчу (включно із 
розминкою), гравець повинен бути покараний відповідно до Шкали Покарань, яка буде 
викладена нижче. За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню 
турніру, або які є виключно тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також 
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являти собою Важке Порушення «Погіршення поведінки» та повинне бути покараним 
відповідно до таблиці додаткових покарань, викладеної надалі.  
Для чіткості цього Правила, видимою непристойністю вважається виконання гравцем 
жестів його рукою і/або ракеткою або м’ячами, що широко відомі як непристойні.  
Е.  СЛОВЕСНА ОБРАЗА  
Гравець не повинен у жодному випадку словесно ображати жодного суддю, суперника, 
глядача чи будь-яку іншу особу у межах місця проведення турніру. Якщо таке порушення 
трапилось під час матчу (включно із розминкою), гравець повинен бути покараний 
відповідно до Шкали Покарань, яка буде викладена нижче. За обставин, які є 
надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є виключно 
тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою Важке 
Порушення «Погіршення поведінки» та повинне бути покараним відповідно до таблиці 
додаткових покарань, викладеної надалі.  
Для чіткості цього Правила, словесною образою вважається твердження про суддю, 
суперника, спонсора, глядача чи будь-яку іншу особу, яке передбачає неправдиві 
твердження, або яке є принизливим чи будь-яким чином образливим.  
Є.  ФІЗИЧНЕ НАСИЛЛЯ  
Гравці не повинні у жодному випадку допускати фізичне насилля у сторону судді, 
суперника, глядача або будь-якої іншої особи у межах місця проведення турніру. Якщо 
таке порушення трапилось під час матчу (включно із розминкою), гравець повинен бути 
покараний відповідно до Шкали Покарань, яка буде викладена нижче. За обставин, які є 
надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є виключно 
тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою Важке 
Порушення «Погіршення поведінки» та повинне бути покараним відповідно до таблиці 
додаткових покарань, викладеної нижче.  
Для чіткості цього Правила, фізичним насиллям вважається будь-який недозволений 
фізичний контакт із Суддею, суперником, глядачем чи іншою особою.  
Ж.  КИДАННЯ М’ЯЧІВ  
Гравці не повинні сильно, небезпечно або зі злістю бити, копати чи кидати тенісний м’яч 
в межах місця проведення турніру, за винятком розумного намагання виграти розіграш 
під час матчу (включно із розминкою). Якщо таке порушення трапилось під час матчу 
(включно із розминкою), гравець повинен бути покараний відповідно до Шкали 
Покарань, яка буде викладена нижче. За обставин, які є надзвичайними та які особливо 
шкодять проведенню турніру, або які є виключно тяжкими, одноразове порушення цього 
Розділу може також являти собою Важке Порушення «Погіршення поведінки» та 
повинне бути покараним відповідно до таблиці додаткових покарань, викладеної нижче.  
Для чіткості цього Правила, киданням м’ячів вважається спеціальне або необдумане 
вибивання м’яча за межі огородження корту, небезпечні або некеровані удари м’ячем в 
межах корту або кидання/удар м’яча із недбалим ігноруванням наслідків.  
З.  КИДАННЯ РАКЕТКИ ЧИ ОБЛАДНАННЯ  
Гравці не повинні із жорстокістю чи злістю вдаряти, копати або кидати ракетку або інше 
обладнання в межах місця проведення турніру. Якщо таке порушення трапилось під час 
матчу (включно із розминкою), гравець повинен бути покараний відповідно до Шкали 
Покарань, яка буде викладена надалі. За обставин, які є надзвичайними та які особливо 
шкодять проведенню турніру, або які є виключно тяжкими, одноразове порушення цього 
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Розділу може також являти собою Важке Порушення «Погіршення поведінки» та 
повинне бути покараним відповідно до таблиці додаткових покарань, викладеної нижче.  
Для чіткості цього Правила, киданням ракетки чи обладнання вважається спеціальне та 
жорстке нищення або пошкодження ракетки або обладнання, або сильні умисні удари по 
сітці, корту, суддівській вишці чи будь-якому іншому обладнанню під час матчу, як 
наслідок злості чи розчарування.  
И.  ТРЕНЕРСЬКІ ПІДКАЗКИ ТА ТРЕНЕРИ  
Гравці не повинні отримувати тренерських підказок під час матчу (включно із 
розминкою). Будь-якого роду спілкування, чутне чи видиме, між гравцем та тренером 
(включно із представником гравця або родичом гравця) може бути розцінене як 
тренерські підказки. Гравці також мають попередити своїх тренерів, що вони не можуть 
(1) використовувати нецензурну лайку в межах місця проведення турніру, (2) 
використовувати непристойні жести в межах місця проведення турніру, (3) словесно 
ображати будь-якого суддю, суперника, глядача чи іншу особу в межах місця проведення 
турніру, (4) вдаватися до фізичного насилля в сторону будь-якого судді, суперника, 
глядача чи іншої особи в межах місця проведення турніру, а також (5) надавати, робити, 
видавати, ухвалити чи підтримувати будь-яке публічне оголошення в межах місця 
проведення турніру, яке має, або має на меті мати, упереджений або негативний вплив 
щодо інтересів турніру і/або суддівства на ньому.  
Якщо таке порушення трапилось під час матчу (включно із розминкою), гравець повинен 
бути покараний відповідно до Шкали Покарань, яка буде викладена нижче. За обставин, 
які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є виключно 
тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою Важке 
Порушення «Погіршення поведінки» та повинне бути покараним відповідно до таблиці 
додаткових покарань, викладеної нижче, а також Головний суддя може наказати Тренеру 
покинути місце, де проходить матч або межі місця проведення турніру. У випадку 
неспроможності виконати дану вказівку, Головний суддя може дискваліфікувати гравця.  
Для чіткості цього Правила, поняття «тренер» включає в себе також будь-якого 
представника і/або родича гравця.  
І.  НЕСПОРТИВНА ПОВЕДІНКА  
Гравці повинні поводити себе по-спортивному і належним чином сприймати 
повноваження суддів, права суперника, глядачів та інших. Якщо таке порушення 
трапилось під час матчу (включно із розминкою), гравець повинен бути покараний 
відповідно до Шкали Покарань, яка буде викладена надалі. За обставин, які є 
надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є виключно 
тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою Важке 
Порушення «Погіршення поведінки» та повинне бути покараним відповідно до таблиці 
додаткових покарань, викладеної надалі.  
Для чіткості цього Правила, Неспортивною Поведінкою вважається будь-яка погана 
поведінка гравця, яка чітко є образливою або несе шкоду Спорту, але не підпадає під 
будь-який конкретний Параграф, описаний вище. У додаток, неспортивна поведінка 
також включає в себе надання, видання, ухвалу чи підтримку будь-якого публічного 
оголошення в межах місця проведення турніру, яке має, або має на меті мати, 
упереджений або негативний вплив щодо інтересів турніру і/або суддівства на ньому.  



 

 41 

Ї.  МАКСИМАЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ  
Гравець повинен докладати максимальних зусиль, коли бере участь у турнірі під егідою 
Федерації тенісу України.  
Для чіткості цього Правила, Головний суддя і/або Суддя на вишці і/або Суддя інспектор 
мають повноваження для того, аби оштрафувати гравця відповідно до Шкали Покарань. 
Якщо таке порушення трапилось під час матчу (включно із розминкою), гравець повинен 
бути покараний відповідно до Шкали Покарань, яка буде викладена нижче. За обставин, 
які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є виключно 
тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою Важке 
Порушення «Погіршення поведінки» та повинне бути покараним відповідно до таблиці 
додаткових покарань, викладеної нижче.  
Й.  ПОКИДАННЯ КОРТУ  
Гравець не може покидати корт під час матчу (включно із розминкою) без дозволу Судді 
на вишці, Головного судді або Судді-інспектора. Гравець, який порушив цей Параграф 
може бути дискваліфікований Головним суддею і оштрафований додатковими мірами за 
«Неспроможність завершити матч», як описано надалі.  
К.  НЕСПРОМОЖНІСТЬ ЗАВЕРШИТИ МАТЧ  
Гравець має завершити матч, який триває, якщо немає розумних причин, чому він не має 
змоги його закінчити. Гравець, який порушує цей Параграф, може негайно бути 
дискваліфікований Головним суддею.  
Якщо команда неспроможна завершити матч, Головний суддя повинен встановити, чи до 
одного, чи до обох гравців будуть застосовані санкції відповідно до цього Розділу.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є 
виключно тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою 
Важке Порушення «Погіршення поведінки».  
Л.  ПОКИДАННЯ ТУРНІРУ  
Будь-який гравець, який покидає турнір до свого програшу у всіх розрядах, у які він був 
заявлений (Одиночний, парний і/або Втішний турнір), або відмовляється від участі у 
турнірі з медичних причин без наявності дійсного Медичного Сертифікату (від лікаря 
турніру), автоматично не отримує рейтингових очок, які він заробив протягом цього 
турніру та підлягає покаранню, яке описане у Штрафних Очках.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є 
виключно тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою 
Важке Порушення «Погіршення поведінки».  
М.  ЦЕРЕМОНІЇ  
Гравець, який бере участь у фінальному матчі турніру під егідою Федерації тенісу 
України, зобов’язаний брати участь у церемонії нагородження після матчу, якщо у нього 
немає розумних причин на те, чому він не може цього зробити.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є 
виключно тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою 
Важке Порушення «Погіршення поведінки».  
Н.  ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ  
Якщо гравець або команда не травмовані і мають фізичну спроможність, він/вони 
зобов’язані відвідати прес-конференцію після матчу, які організовані негайно або 
протягом тридцяти (30) хвилин після завершення матчу, незалежно від того, виграв 
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гравець/команда чи ні, якщо інше не було затверджено Головним суддею з чітких на це 
причин, або якщо цей час не було продовжено.  
За обставин, які є надзвичайними та які особливо шкодять проведенню турніру, або які є 
виключно тяжкими, одноразове порушення цього Розділу може також являти собою 
Важке Порушення «Погіршення поведінки».  
О.  ШКАЛА ПОКАРАНЬ  
Шкала Покарань, яка використовується для порушень, перелічених вище, є наступною:  

• ПЕРШЕ порушення: ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

• ДРУГЕ порушення: ШТРАФНЕ ОЧКО  

• ТРЕТЄ ТА КОЖНЕ НАСТУПНЕ порушення: ШТРАФНИЙ ГЕЙМ  
Тим не менш, після третього Порушення Кодексу Поведінки, Головний суддя 
повинен встановити, чи кожне наступне порушення призведе до дискваліфікації.  

 П.  ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ  
Головний суддя може дискваліфікувати гравця за єдине порушення цього Кодексу 
Поведінки, або відповідно до Шкали Покарань, яка описана вище. У всіх випадках 
дискваліфікації, рішення Головного судді є остаточним та не підлягає апеляції.  
Будь-якого гравця, якого було дискваліфіковано таким чином, як описано вище, 
повинно також бути дискваліфіковано з інших розрядів, у яких він бере участь у 
цьому турнірі, за винятком тих ситуацій, коли причиною дискваліфікації стало 
тільки порушення Розділу про Пунктуальність і Одяг та Обладнання, які описані у 
Статті ІІІ. Б та В, або як наслідок медичного стану, або коли винуватцем 
Порушення Кодексу Поведінки, яке призвело до дискваліфікації, виступає 
напарник гравця по команді.  

 Р.  ПАРНІ ЗМАГАННЯ  
Попередження/Штрафні очки/Штрафні гейми/Дискваліфікації  
Попередження, Штрафні очки, Штрафні гейми і/або Дискваліфікації, якщо 
винесені внаслідок Порушення Кодексу Поведінки, повинні бути винесені 
команді.    

 С.  ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  
Головний суддя повинен провести розслідування для того, щоб встановити усі 
обставини Порушення на місці гравцем, у разі необхідності уточнити покарання 
окрім Шкали Покарань та надати гравцю письмове повідомлення про це.  

 Т.  АПЕЛЯЦІЇ  
Будь-який гравець, якого було звинувачене у Порушенні, має право апелювати до 
Дисциплінарного Комітету Федерації тенісу України для перегляду його вини та 
покарання. Така Апеляція повинна бути подана письмово та до 18:00 за Київським 
часом протягом чотирнадцяти (14) днів з моменту оголошення. Усі апеляції 
повинні включати у себе письмове пояснення фактів та обставин, за яких відбувся 
інцидент, а також будь-які інші докази, які гравець хотів би подати.  
У випадку отримання такої Апеляції, Дисциплінарний Комітет Федерації тенісу 
України повинен провести обґрунтоване дослідження фактів та обставин стосовно 
інциденту та повинен підтвердити або повністю чи частково відмінити визначення 
Порушення. У випадку повної або часткової відміни покарання, Федерація тенісу 
України повинна усунути штраф з історії гравця відповідно до апеляції. 
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 У.  СИСТЕМА ПОКАРАНЬ  

№  Порушення  Кількість штрафних 
очок 

1 Відмова від участі в турнірі після остаточної                5 

дати відмови (після трьох пізніх відмов на рік) 

2 Відсутність на реєстрації на кваліфікацію турнірів 
Категорії А, 1, 2 

   10 

3 Відсутність реєстрації на основу сітку Категорії А               20 

4 За 3 попередження під час одного турніру    10 

5 За кожне «штрафне очко» під час матчу    15 

6 За кожний «штрафний гейм» під час матчу   20 

7 Дискваліфікація згідно штрафної шкали (за винятком  
неналежного одягу або Правилом пунктуальності) 

              25 
 

8 Дискваліфікація за єдине порушення  
(негайна дискваліфікація) 

             30 

9 Дискваліфікація за порушення правила 
пунктуальності  (неявка на матч) 

             20 

10 Участь у двох або більшій кількості турнірів  
на одному тижні 

5 + позбавлення 
рейтингових очок у 
зіграних турнірах 

11 Неспортивна поведінка на змаганнях 
 (місцях проведення змагань) 

15 

 * Головний суддя має право не відзвітувати про Попередження за Порушення 
Кодексу Поведінки, за умови, що порушення було не серйозним.  
** За будь-яку Дискваліфікацію за одне порушення (негайну дискваліфікацію) або 
за «Покидання турніру», гравець втрачає усі очки, зароблені за Одиночний, 
Парний розряди та за Втішний турнір, а також отримує штрафні очки, відповідно 
до таблиці, наведеної вище.  
 
СТАТТЯ IV. ЄДИНА ТЕНІСНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА (TACP)  
Федерація тенісу України повністю визнає Політику Благополуччя ITF 
(ITF Welfare Policy), та у випадку необхідності, повністю 
співпрацюватиме із ITF. 

СТАТТЯ V. ВАЖКІ ПОРУШЕННЯ ГРАВЦЕМ  
А. Ставки  
Жоден гравець, чи особа, яка має відношення до гравця (як описано тут, але не 
обмежується тренерами, лікарями, фізіотерапевтами, менеджерами, 
представниками, сім’єю чи партнерами по бізнесу), не повинні ставити нічого, що 
має цінність, у відношенні до турнірів під егідою Федерації тенісу України. 
Порушення цього Розділу гравцем, напряму або не напряму через особу, яка має 
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відношення до гравця, або будь-яку іншу особу, призведе до максимального 
покарання у вигляді довічного відсторонення від участі у турнірах під егідою 
Федерації тенісу України.  
Порушення цього Розділу особою, яка має відношення до гравця, призведе до 
довічної заборони на відвідування турнірів під егідою Федерації тенісу України.  
Б. Хабарі або інші платежі  
Жоден гравець, чи особа, яка має відношення до гравця, напряму чи не напряму, 
не може пропонувати, давати, вимагати, отримувати чи приймати, чи 
погоджуватись пропонувати, давати, вимагати, отримувати чи приймати нічого, 
що має цінність, від людини, яка має намір вплинути на старання гравця під час 
участі у будь-якому турнірі під егідою Федерації тенісу України.  
Порушення цього Розділу гравцем, напряму або не напряму через особу, яка має 
відношення до гравця, або будь-яку іншу особу, призведе до максимального 
покарання у вигляді довічного відсторонення від участі у турнірах під егідою 
Федерації тенісу України.  
Порушення цього Розділу особою, яка має відношення до гравця, призведе до 
довічної заборони на відвідування турнірів під егідою Федерації тенісу України.  
В. Погіршена Поведінка  
Жоден гравець, чи особа, яка має відношення до нього, не повинні дозволяти собі 
«Погіршену Поведінку», яка означає наступне:  

1. Один або декілька інцидентів, позначених у цьому Кодексі як такі, що становлять 
«Погіршену Поведінку».  

2. Один інцидент, який є надзвичайним та який особливо шкодить проведенню 
турніру, або який є виключно тяжким.  

3. Серія з двох (2) або більше порушень цього Кодексу протягом дванадцяти (12) 
місяців, які окремо не становлять «Погіршену Поведінку», але коли розглядаються 
разом, то утворюють шаблон поведінки, яка загалом є неприйнятною та несе 
загрозу турнірам під егідою Федерації тенісу України.  

Порушення цього Розділу гравцем, напряму або не напряму через особу, яка має 
відношення до гравця, або будь-яку іншу особу, призведе до максимального 
покарання у вигляді довічного відсторонення від участі у турнірах під егідою 
Федерації тенісу України.  
Порушення цього Розділу особою, яка має відношення до гравця, призведе до 
довічної заборони на відвідування турнірів під егідою Федерації тенісу України.  
Г. Поведінка, яка шкодить чесності та цілісності гри  
Жоден гравець, чи особа, яка має відношення до гравця, не повинні брати участь у 
діях, які шкодять чесності та цілісності Тенісу. Якщо доведено причетність гравця 
до порушення кримінального кодексу чи цивільного права будь-якої країни, то 
його, в залежності від складу злочину, може бути притягнуто до покарання за дії, 
які шкодять чесності та цілісності Тенісу. У такому випадку, Дисциплінарний 
Комітет Федерації тенісу України може тимчасово відсторонити цю особу від 
участі у турнірах під егідою Федерації тенісу України до остаточного прийняття 
рішення, відповідно до Розділу В. У додаток до цього, якщо поведінка гравця 
шкодить репутації спорту, то його, в залежності від характеру поведінки, може 
бути притягнуто до покарання за дії, які шкодять чесності та цілісності Тенісу.  
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Порушення цього Розділу гравцем, напряму або не напряму через особу, яка має 
відношення до гравця, або будь-яку іншу особу, призведе до максимального 
покарання у вигляді довічного відсторонення від участі у турнірах під егідою 
Федерації тенісу України.  
Ґ. Визначення та Виконання Покарання  
Дисциплінарний Комітет Федерації тенісу України повинен провести 
розслідування, беручи до уваги усі факти стосовно Важкого Порушення та 
письмово сповістити задіяного гравця про таке розслідування; гравцю повинно 
бути надано щонайменше десять (10) днів на те, щоб надати Дисциплінарному 
Комітету Федерації тенісу України, напряму чи через юридичного представника, 
усі докази, які гравець вважає причетними до розслідування. Дисциплінарний 
Комітет Федерації тенісу України може тимчасово відсторонити гравця від участі 
у турнірах під егідою Федерації тенісу України до остаточного прийняття рішення. 
Після завершення розслідування, Дисциплінарний Комітет повинен визначити 
невинність чи вину задіяного гравця і, у такому випадку, письмово зазначити його 
факти, висновки і рішення, стосовно його покарання. Копія такого рішення 
повинна бути надана гравцю та Федерації тенісу України.  
Д. Перегляд Покарань  
Кожен гравець, якого було звинувачене у скоєнні Важкого Порушення, має право 
апелювати рішення Дисциплінарного Комітету до Федерації тенісу України. 
Апеляція повинна бути у письмовому вигляді та надіслана Федерації тенісу 
України протягом десяти (10) днів після того, як гравця було сповіщено про 
скоєння Важкого Порушення. Така апеляція повинна містити обґрунтовані 
причини свого подання. Протягом десяти (10) днів, Федерація тенісу України 
повинна призначити час та місце слухання цієї апеляції та сповістити про це гравця 
та Дисциплінарний Комітет. Під час такої зустрічі гравець та Дисциплінарний 
Комітет повинні представити свої докази стосовно ситуації. Президія Федерації 
тенісу України може підтвердити, скасувати чи скорегувати рішення 
Дисциплінарного Комітету.  
СТАТТЯ VI. Медичний контроль – Антидопінгова політика  
Будь-який Гравець, Член Команди Підтримки Гравця, чи будь-яка інша Особа, яка 
бере участь у турнірі під егідою Федерації тенісу України, повинні дотримуватись 
усіх положень Антидопінгової Програми ITF.  
Антидопінгова Програма ITF повністю висвітлена на веб-сайті ITF 
(www.itftennis.com) та у окремій книзі правил. Антидопінгова Програма ITF також 
доступна у мобільному додатку.  

Примітка. Федерація тенісу України повністю визнає Антидопінгову Програму ITF та 
буде повністю співпрацювати із ITF у випадку необхідності.  

    
СТАТТЯ VII. ПОРУШЕННЯ ТУРНІРУ  
А.  ЗАСТОСУВАННЯ  
Ця стаття застосовується до кожного турніру під егідою Федерації тенісу України.  

 Б.  ГАРАНТІЇ  
Організатори, директори, спонсори чи агенти турніру під егідою Федерації тенісу 
України не повинні пропонувати, давати чи платити гроші або будь-що, що має 
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цінність, а також такий турнір не повинен дозволяти або уповноважувати будь-яку 
іншу особу пропонувати, давати чи платити гроші або будь-що, що має цінність, 
гравцю, напряму чи не напряму, з метою вплинути чи гарантувати участь гравця у 
турнірі. Порушення цього Розділу призведе до дискваліфікації та втрати дозволу 
на проведення турніру. У випадку, якщо Федерація тенісу України має підозри, що 
турнір порушує цей Розділ, турнір повинен надати усю необхідну інформацію, на 
прохання Федерації тенісу України, або, у випадку відсутності цієї інформації, 
письмове пояснення стосовно цієї ситуації.  

 В.  WILD CARD  
Жоден турнір під егідою Федерації тенісу України, напряму чи не напряму, не 
може пропонувати, давати, вимагати, отримувати чи приймати, чи погоджуватись 
пропонувати, давати, вимагати, отримувати чи приймати нічого, що має цінність, 
у обмін на Wild Card. Порушення цього Розділу призведе до пониження категорії 
турніру або заборони на його проведення.  

 Г.  ДІЇ, ЯКІ ШКОДЯТЬ ЧЕСНОСТІ ТА ЦІЛІСНОСТІ ГРИ  
Жоден турнір під егідою Федерації тенісу України, жоден організатор, промоутер 
чи директор не повинен брати участь у діях, які шкодять чесності та цілісності 
Спорту.  
Порушення цього Розділу призведе до заборони на проведення турніру.  

 Ґ.  РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ ТЕНІСУ УКРАЇНИ  
Жоден турнір під егідою Федерації тенісу України не повинен порушувати жодні 
положення,  висвітлені у Регламенті Федерації тенісу України. Порушення цього 
Розділу призведе до пониження категорії турніру або до заборони на його 
проведення.  

 Д.  ВИЗНАЧЕННЯ І ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  
Дисциплінарний Комітет Федерації тенісу України повинен провести 
розслідування, беручи до уваги усі факти стосовно Порушення Турніром та 
письмово сповістити задіяний турнір про таке розслідування; турніру повинно 
бути надано щонайменше десять (10) днів на те, щоб надати Дисциплінарному 
Комітету Федерації тенісу України, напряму чи через юридичного представника, 
усі докази, які турнір вважає причетними до розслідування.  
Після завершення розслідування, Дисциплінарний Комітет повинен визначити 
невинність чи вину задіяного турніру і, у такому випадку, письмово зазначити його 
факти, висновки і рішення, стосовно його покарання. Копія такого рішення 
повинна бути надана турніру та Федерації тенісу України.  

 Е.  ПЕРЕГЛЯД ПОКАРАНЬ  
Кожен турнір під егідою Федерації тенісу України, якого було звинувачене у 
скоєнні Порушення Турніром, має право апелювати рішення Дисциплінарного 
Комітету до Президії Федерації тенісу України. Апеляція повинна бути у письмово 
вигляді та надіслана Президії Федерації тенісу України протягом тридцяти (30) 
днів після того, як турнір було сповіщено про скоєння Порушення Турніру. Така 
апеляція повинна містити обґрунтовані причини свого подання. Протягом 
тридцяти (30) днів, Федерація тенісу України повинна призначити час та місце 
слухання цієї апеляції та сповістити про це турнір та Дисциплінарний Комітет. Під 
час такої зустрічі турнір та Дисциплінарний Комітет повинні представити свої 
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докази стосовно ситуації. Президія Федерації тенісу України може підтвердити, 
скасувати чи скорегувати рішення Дисциплінарного Комітету.  
СТАТТЯ VIII: ПОЛІТИКА БЛАГОПОЛУЧЧЯ  
Будь-який гравець, який реєструється і/або бере участь у турнірі під егідою 
Федерації тенісу України, або будь-який Член Команди Підтримки Гравця і/або у 
турнірі під егідою Федерації тенісу України, повинен бути ознайомлений та 
дотримуватись усіх положень зазначених у Політиці Благополуччя ITF (ITF 
Welfare Policy). 
 
 


