
                                                                                                                                               
 

                                               Положення 

 

  

про проведення підсумкового турніру кращих гравців

Українського тенісного туру 
«МАСТЕРС 2019» 

 Організатори 

 Всеукраїнська громадська організація  Федерація тенісу України 

 Цілі  та завдання 

     визначення кращих гравців ВГО Федерація тенісу України – 2019 серед 
юнаків та дівчат до 12, 14 років 

 Місце та термін проведення 

 ТК «Кампа»  м. Буча, вул. Лісова, 1 

       23 - 28 вересня 2019 р.  

    Реєстрація гравців  турніру – 22 вересня з 16.00 до 18.00 

      

    

      
      

Жеребкування турніру - 22 вересня після закінчення реєстрації гравців (згідно 
рейтингу ВГО ФТУ на 12 вересня 2019 року)  

   Початок  турніру – 23 вересня 

 Умови проведення 

 Корти – 6 кортів з покриттям  грунт 

 Сітка основного турніру в одиночному розряді – 8 (за рейтингом УТТ), турнір 

проводиться по системі Round Robin: перший етап - ігри  по круговій системі (дві  

групи по чотири спортсмена). Другий етап: переможець першої групи грає з 

гравцем, посівшим друге місце у другий групі,  переможець другої групи грає з 

гравцем, посівшим друге місце у першій  групі, гравець, посівший третє місце  у 

першій групі зіграє з гравцем з другої групи  (посівшим  третє місце), гравець, 

посівший четверте місце групидругоїзгравцемззіграєгрупіпершійу          

(посвішим  четверте  місце). 

    Турнір проводиться за запрошенням серед кращих за рейтингом юнаків 

та дівчат до 12 та до 14 років в одиночному розряді 

 Офіційний м’яч турніру – Wilson US Open 

 Суддівство 

   Головний суддя – Стацюк Ольга тел +38 (066) 617-73-69, +38 (067) 169-49-12. 

 Півфінали та фінали забезпечуються суддями на вишці 

 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. 

 Нагородження 

 Переможці та призери турніру нагороджуються цінними призами 

 
 

Витрати на відрядження учасників турніру: харчування та розміщення (всі 
гравці отримають компенсацію у розмірі 300,00 грн. у день, згідно регламенту

проведення національних змагань в Україні у 2019 році)  




