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Затверджено 
Рішенням Президії 
ВГО «Федерація тенісу України» 
Протокол №1/16-05-2022 
від 16 травня 2022 року 

Виконавчий директор 

________________ Зукін Є.О. 

Положення на 2022 рік про збірні команди України 
юнаків та дівчат U12, U14, U16, U18 (зі змінами)

1. Мета та завдання.
1.1.Відбір гравців до збірних команд України для якнайкращого виступу у

змаганнях: 
- Командних кубках Європи та Світу;
- Індивідуальних чемпіонатах Європи;
- Міжнародних турнірах під егідою ITF та Tennis Europe

2. Формування збірних команд України на 2022 рік.
2.1. Формування складу збірної команди України U12 для участі у

кваліфікаційному раунді командного Кубку Європи 2022 р. (Tennis Europe Nations 
Challenge By Head) відбувається за спортивними принципами на підставі результатів 
виступу гравців у 2021 та 2022 рр. у турнірах ВГО ФТУ та міжнародних турнірах, 
враховуючи стан здоров’я та поточні фізичні кондиції гравців на момент формування 
складу збірної команди. 

Збірні команди України U12 складаються з 3-х гравців 2010 – 2011 р.н. за такими 
правилами: три кращих гравці за рейтингом ФТУ на 24 лютого 2022. 

Тренер-капітан на свій розсуд розставляє гравців за номерами під час заявки на 
зібранні капітанів перед початком змагань. 

2.2. Формування складу збірної команди України U14 для участі у 
кваліфікаційному раунді командного Кубку Європи відбувається за спортивними 
принципами на підставі результатів виступу гравців у 2021 та 2022 рр. у турнірах ВГО 
ФТУ та міжнародних турнірах, враховуючи стан здоров’я  та поточні фізичні кондиції 
гравців на момент формування складу збірної команди, відповідно до міжнародного 
рейтингу Tennis Europe. 

Збірні команди України U14 складаються з 3-х гравців  2008  – 2009 р.н. за такими 
правилами: два гравці - відповідно до поточного міжнародного рейтингу Tennis Europe 
станом на 18 травня 2022 року. 

Третій гравець - за рішенням тренера-капітана команди, відповідального за 
вікову категорію. Рішення тренера має буди погоджено з Тренерським комітетом ВГО 
ФТУ. 
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2.3. Формування складу збірної команди України U16 для участі у 
кваліфікаційному раунді командного Кубку Європи відбувається за спортивними 
принципами на підставі результатів виступу гравців у 2021 та 2022 рр. у турнірах ВГО 
ФТУ та міжнародних турнірах, враховуючи стан здоров’я  та поточні фізичні кондиції 
гравців на момент формування складу збірної команди, відповідно до міжнародного 
рейтингу Tennis Europe. 

Збірні команди України U16 років складаються з 3-х гравців 2007 – 2006 р.н. за 
такими правилами: 

Два гравці - відповідно до  поточного міжнародного рейтингу Tennis Europe  
станом на 18.05.2022. 

Третій гравець - за рішенням тренера-капітана команди, відповідального за 
вікову категорію. Рішення тренера має буди погоджено з  Тренерським комітетом ВГО 
ФТУ. 

 
2.4. Формування складу збірної команди України U18 для участі у 

кваліфікаційному раунді командного Кубку Європи відбувається за спортивними 
принципами на підставі результатів виступу гравців у 2021 та 2022 рр. у турнірах ВГО 
ФТУ та міжнародних турнірах, враховуючи стан здоров’я  та поточні фізичні кондиції 
гравців на момент формування складу збірної команди, відповідно до міжнародного 
рейтингу ITF Juniors. 

Збірні команди України U18 складаються з 3-х гравців  2005  – 2004 р.н. за такими 
правилами: 

Два гравці - відповідно до  поточного міжнародного рейтингу (ITF Juniors) 
станом на 18.05.2022.  

Третій гравець - за рішенням тренера-капітана команди, відповідального за 
вікову категорію. Рішення тренера має буди погоджено з  Тренерським комітетом ВГО 
ФТУ.  

У разі успішного виступу у кваліфікаційному раунді і виходу команди у 
фінальну частину змагань Кубку Європи, або попадання на Чемпіонат Світу 
(U14), Юнацький Кубок Федерації, Юнацький Кубок Девісу (U16) тренер-капітан 
приймає рішення щодо складу  команди та погоджує це з Дирекцією Федерації 
Тенісу України. 
 2.5. Батьки та особисті тренери 
 Батьки та особисті тренери можуть бути присутніми на командних змаганнях 
тільки з дозволу тренера-капітана. 
 У разі порушення рішення тренера-капітана про заборону батькам та особистим 
тренерам бути присутніми та супроводжувати гравця на командні змагання – тенісист 
буде позбавлений права представляти збірну команду України 
 

3. Визначення кращих гравців для участі в індивідуальних чемпіонатах 
Європи. 

3.1. Формування складу збірної команди України (U14, U16 та U18) для участі в 
індивідуальних чемпіонатах Європи відбувається за спортивними принципами на 
підставі результатів виступу гравців у 2021 та 2022 році в міжнародних турнірах, 
враховуючи стан здоров’я  та поточні фізичні кондиції гравців на момент формування 
складу збірної команди, відповідно до міжнародного рейтингу (Tennis Europe U14, 
U16. ITF Juniors U18) станом на 08.06.2022. 
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4. Призначення тренера-капітана команди, відповідального за вікову 

категорію 
4.1. Призначення тренера-капітана команди, відповідального за вікові категорії 

здійснюється за рішенням Дирекції ФТУ. 
4.2.Тренер-капітан має відповідати вимогам ITF та ФТУ (вік, освіта, 

кваліфікація, досвід роботи,  IPIN-тренера). 


