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Положення на 2017 рік про збірні команди України 

юнаків та дівчат до 12, до 14, до 16, до 18 років 
 
1. Мета та завдання. 
1.1. Участь гравців збірних команд України (далі гравців) у змаганнях: 
- Командних кубках Європи та Світу; 
- Індивідуальних чемпіонатах Європи; 
- Міжнародних турнірах під егідою ITF та Tennis Europe; 
- Чемпіонатах України  
 
2. Формування збірних команд України на 2017 рік . 

2.1. Збірні команди України до 12 років складаються з 3 кращих гравців 2005 - 2006 р.н. за 
результатами виступів у турнірах ВГО ФТУ та за результатами виступів у Чемпіонаті України. Тренер 
команди, відповідальний за вікову категорію, власним рішенням може запросити до складу збірної 
команди України одного гравця додатково на будь-яке змагання. Рішення тренера має буди погоджено з  
Робочою групою Тренерської ради.              

2.2. Збірні команди України до 14 років складаються з 3 кращих гравців 2003 - 2004 р.н. за 
результатами виступів у міжнародних турнірах (Tennis Europe, International Tennis Federation)  та 
Чемпіонаті України.  Тренер команди, відповідальний за вікову категорію, власним рішенням може 
запросити до складу збірної команди України одного гравця додатково на будь-яке змагання. Рішення 
тренера має буди погоджено з  Робочою групою Тренерської ради. 

2.3  Збірні команди України до 16 складаються з 3 кращих гравців 2001 - 2002 р.н. за результатами 
виступів у міжнародних турнірах (Tennis Europe, International Tennis Federation)  та Чемпіонаті України. 
Тренер команди, відповідальний за вікову категорію, власним рішенням може запросити до складу збірної 
команди України одного гравця додатково на будь-яке змагання. Рішення тренера має буди погоджено з  
Робочою групою Тренерської ради. 

2.4. Збірні команди України до 18 складаються з 3 кращих гравців 1999 - 2000 р.н. за результатами 
виступів у міжнародних турнірах (Tennis Europe та International Tennis Federation)  та Чемпіонаті України. 
Тренер команди, відповідальний за вікову категорію, власним рішенням може запросити до складу збірної 
команди України одного гравця додатково на будь-яке змагання. Рішення тренера має буди погоджено з  
Робочою групою Тренерської ради. 
 
3. Визначення кращих гравців для участі в командних Кубках Європи та Світу та індивідуальних 
чемпіонатах Європи. 

3.1. Формування складу збірної команди України для участі в командних Кубках Європи 
відбувається за спортивними принципами  на підставі результатів виступу гравців у 2016 та 2017 рр. у 
турнірах ВГО ФТУ та міжнародних турнірах, враховуючи поточні фізичні кондиції гравців на момент 
формування складу збірної команди.  

3.2. Формування складу збірної команди України для участі в індивідуальних чемпіонатах Європи 
відбувається за спортивними принципами  на підставі результатів виступу гравців у 2016 та 2017 році в 
міжнародних турнірах, враховуючи поточні фізичні кондиції гравців на момент формування складу збірної 
команди.   

3.3. Відповідальність за рішення щодо формування складу юнацьких збірних команд покладається 
на тренера команди, відповідального за вікову категорію.  Всі рішення капітана команди мають буди 
погоджені з  Робочою групою Тренерської ради. 

 
4. Призначення тренерів-капітанів, відповідальних за національні юнацькі команди у різних 
вікових групах 
 

4.1. Кандидатури тренерів-капітанів розглядаються та  призначаються на засіданні Робочої групи 
Тренерської Ради та затверджується Президією ВГО ФТУ. 
Тренер-капітан має відповідати вимогам ITF та ФТУ (вік, освіта, кваліфікація, IPin).  


