Чемпіонати України 2018
Вимоги до організаторів (основні):
1* (рівень одна зірка) - призовий фонд від 1000 до 5000 грн на одну стать.
Тур може проводитись окремо для кожної статі. Медалі, дипломи,
медпрацівник, фотозвіт, корт менеджер, вода для спортсменів, оплата
роботи суддів. Головний суддя та/або технічний делегат призначається
ФВУ.
2* - призовий фонд від 5000 до 10000 грн на одну стать. Тур може
проводитись окремо для кожної статі. Медалі, дипломи, медпрацівник,
фотозвіт, корт менеджер, вода для спортсменів, оплата роботи суддів.
Головний суддя, 1 суддя та/або технічний делегат призначається ФВУ.
3* - призовий фонд від 10000 до 20 000 грн на одну стать. Цінні подарунки,
медпрацівник, фотозвіт, корт менеджер, вода для спортсменів, оплата
роботи місцевих суддів. Головний суддя, судді та технічний делегат
призначається ФВУ. Он-лайн трансляція ігор фінального дня.
4* - призовий фонд від 20 000 грн на одну стать. Тур може проводитись
окремо для кожної статі. Цінні подарунки, форма для гравців (за
можливістю), медпрацівник, фотозвіт, корт менеджер, вода для
спортсменів. Головний суддя, судді та технічний делегат призначається
ФВУ. Он-лайн трансляція ігор фінального дня.
5* (фінал чемпіонату, Кубок України) - призовий фонд від 30 000 грн на одну
стать. Тур спільний для чоловіків та жінок. Цінні подарунки, форма для
гравців, медпрацівник, фотозвіт, корт менеджер, вода для спортсменів.
Головний суддя, судді та технічний делегат призначається ФВУ. Он-лайн
трансляція ігор фінального дня.
- На всіх рівнях турнірів організатор зобов’язаний зробити фотозвіт та
надіслати його в ФВУ разом з результати змагань не пізніше 3-х днів.
- Організатори можуть компенсувати витрати по оренді та експлуатації кортів
за наявності всіх документів у відповідності до вимог Мінмолодьспорту
України.
- На турнірах 3*-5* он-лайн трансляції будуть організовані за рахунок коштів
залучених від спонсорів.
- Головні судді, технічні делегати та судді, які призначаються ФВУ
фінансуються за рахунок Мінмолодьспорту.
- Вступні внески на турнірах передаються організаторам та використовуються
на забезпечення фонду оплати суддів, мед та техперсоналу, оргвитрати.
- На турнірах 3*-5* нагородна атрибутика (медалі, кубки, дипломи)
забезпечується за рахунок ФВУ або коштів залучених від спонсорів.
Вікові чемпіонати України
Цінні подарунки для призерів, медпрацівник, корт менеджер, вода для
спортсменів. У вікових категоріях до 14 та до 16 років тури можуть

проводитись окремо для дівчат та юнаків, у вікових категоріях до 18 та до 20
років – змагання спільні для обох статей.
Організувати можливість харчування спортсменів поруч з кортами.
Головний суддя, судді та технічний делегат призначається ФВУ та
фінансується за рахунок Мінмолодьспорту.
Кількість турів у відповідності до зірковості.
5* - це виключно топові тури, такі як Кубок України, Суперкубок України,
фінал чемпіонату. Відповідно не більше трьох турнірів в сезоні. Дати
турнірів не повинні співпадати з основними міжнародними турнірами та
чемпіонатами України до 18 та до 20 років.
4* - найбільш рейтингові тури чемпіонату, яких може бути не більше одного в
місяць, тобто не більше 4х турів в сезоні. Дати турнірів по можливості не
повинні співпадати з основними міжнародними турнірами та чемпіонатами
України до 18 та до 20 років.
3* - рейтингові тури чемпіонату, які не повинні співпадати по датам
проведення з турами 4*, 5* та чемпіонатами України до 18 та до 20 років.
В результаті не більше 4х турів в сезоні.
1* та 2* - найменш рейтингові турнірі, орієнтовані на початківців. Не більше
3х турнірів кожної категорії в місяць, щоб не перенасичувати календар і
розуміти можливості організаторів щодо відповідності умов проведення.
Дати турнірів можуть співпадати з турнірами 3* та 4*.
Кількість учасників та кількість ігрових днів на турнірах
5*. Фінал чемпіонату (3 ігрові дні). Основна сітка: чоловіки – 24 команди,
жінки – 16 команд.
Кубок України (3-4 ігрові дні). Основна сітка: чоловіки / жінки – 32
команди. Кваліфікація: до 24 команд (8 в основну сітку).
Супер Кубок (2 ігрові дні). Основна сітка: чоловіки – 16 команд, жінки –
12 команд.
4* тур (3 ігрові дні). Основна сітка: чоловіки / жінки – 32 команди.
Кваліфікація: до 24 команд (8 в основну сітку).
3* тур (3 ігрові дні). Основна сітка: чоловіки / жінки – 24 команди.
Кваліфікація: до 24 команд (8 в основну сітку).
2* тур (2-3 ігрові дні). Основна сітка: чоловіки / жінки – 24 команди.
Кваліфікація: до 16 команд (4 в основну сітку).
1* тур (2 ігрові дні). Основна сітка: чоловіки / жінки – 16 команди.
Кваліфікація: до 16 команд (4 в основну сітку).
Кількість учасників та турнірах повинна складати не менше 16 команд для
чоловіків та не менше 12 команд для жінок з метою підтвердження результатів
турніру та нарахування відповідного рейтингу учасникам.
Вказані рекомендовані кількості ігрових днів у відповідності до кількості
учасників. Ігровому дню передує день приїзду в який повинна бути проведена
технічна нарада та складений календар ігор. В день приїзду командам
надаються корти для опробування. В ігровий день орієнтовний час початку
ігор 9:00.

Вступні внески та виплата призових
5*.

4*.
3*.
2*.
1*.

Внески складають 600 грн з команди. Розподіл призових. Фінал
чемпіонату: чоловіки – 16 команд, жінки – 12 команд. Кубок України:
чоловіки / жінки команд. Супер Кубок: чоловіки – 16 команд, жінки – 12
команд.
Внески складають 500 грн з команди. Розподіл призових: чоловіки / жінки
– 8 команд.
Внески складають 500 грн з команди. Розподіл призових: чоловіки / жінки
– 8 команд.
Внески складають не більше 400 грн з команди. Розподіл призових:
чоловіки / жінки – від 4 до 8 команд.
Внески складають не більше 300 грн з команди. Розподіл призових:
чоловіки / жінки – від 4 до 8 команд.

Рейтингова система.
Міжнародні рейтингові очки зараховуються командам у разі участі в
міжнародних турнірах, терміни яких співпадають з термінами проведення
етапів ЧУ та КУ.
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Рейтинг 2017 року зберігається за гравцем на перші 4 турніри (у відповідності
до календаря турнірів 2018) в наступному вигляді:
1 турнір – 100%,
2 турнір – 75% + рейтинг 2018,
3 турнір – 50% + рейтинг 2018,
4 турнір – 25% + рейтинг 2018,
5 турнір – рейтинг 2018.

