РЕГЛАМЕНТ
проведення турнірів ДЕНЬ ГРИ на 2021 рік
Вікова категорія: діти до 10 років (Червоний та Помаранчевий рівні)
Доповнення до Договору Оферти

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Тенісні турніри «ДЕНЬ ГРИ» (далі Турнір) створені з метою:
a. отримання ігрового досвіду з близькими за рівнем гравцями;
b. створення комфортного середовища та зменшення психологічного тиску
результату турніру згідно з рекомендаціями Міжнародної федерації тенісу
(програма Tennis10s);
c. отримання задоволення від чесної гри в теніс з повагою до партнера;
d. Пропаганда і розвиток дитячого тенісу.
2. Турніри проводяться відповідно до цього Регламенту та згідно правил тенісу.
3. Гравець, який подав заявку на участь у турнірі, автоматично погоджується з положеннями
даного Регламенту, правилами і процедурами.
4. Вимоги до гравців або спірні питання, не викладені в даному Регламенті, регулюються
Регламентом турнірів Федерації тенісу України.
5. Організатор турнірів – Харченко М.В.
6. Додаткову інформацію про Турніри можна отримати за телефонами: (044) 490 1900, (067)
469 1900, (050) 459 1900, (093) 362 1900.
ІІ. КАТЕГОРІЇ ТУРНІРІВ ТА РЕЙТИНГ
1. Згідно Регламенту Федерації тенісу України, це Регіональні турніри та очки Рейтингу ФТУ
для гравців не нараховуються.
ІIІ. РЕЄСТРАЦІЯ
1. Реєстрація учасника є обов'язковою та здійснюється онлайн на сайті
https://kamon.tennis/events/. Організатор турнірів приймає заявки тільки через сайт і не
пізніше 24 годин до початку змагань.
2. При реєстрації всі поля реєстраційної форми повинні бути заповненні.
3. Оплата реєстраційного внеску здійснюється в процесі реєстрації за безготівковим
розрахунком.
4. Обов’язкова особиста реєстрація гравця здійснюється протягом 15 хвилин до початку
турніру на локації проведення змагання.
5. Дата, початок змагання та вартість реєстраційного внеску кожного турніру вказана на
сторінці реєстрації.
ІV. ВІДМОВА, НЕЯВКА ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
1. Відмова від участі у турнірі оформлюється письмово на сайті https://kamon.tennis/refusaltournament/.
2. У разі відмови від участі у турнірі не пізніше ніж за 48 годин до початку змагань, сума
реєстраційного внеску переноситься на наступні змагання.
3. У разі відмови від участі у турнірі пізніше 48 годин до початку змагань або неявки на
турнір, сума реєстраційного внеску не повертається.
V. ПАРАМЕТРИ ТУРНІРУ

Вік учасників
Гендер
М’ячі
Корт
Рахунок
Тривалість

Діти до 10 років (Червоні)
2010-2016 р.н.

Діти до 10 років (Помаранчеві)
2010-2014 р.н.

але не старше 10 років на дату початку турніру

Хлопці та дівчата грають разом
25% компресії (червоний колір)
50% компресії (помаранчевий колір)
12х6 метрів
18х6 метрів
1 розіграш = 1 очко протягом 8 хвилин Тай-брейк до 11 очок
3 години

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ
1. Головний суддя призначається Організатором турніру. Кількість суддів (помічників) дорівнює
кількості кортів.
2. Гравець, що не підтвердив особисто свою присутність на турнірі, згідно умов реєстрації (п. ІІ.4),
вважається таким, що не з’явився на турнір.
3. Кількість м'ячів на турнірі розраховується за формулою: мінімум 3 м'ячі на 1 корт.
4. Місце проведення турніру має бути обладнано роздягальнями та санітайзерами.
5. Учасники повинні бути забезпечені водою.
VІІ. ПРИЗОВІ МІСЦЯ ТА ПОДАРУНКИ
1. На турнірі немає призових місць.
2. Всі учасники турнірів отримують подарунки.

VІІІ. ПРАВИЛА ТЕНІСУ НА ЧЕРВОНОМУ РІВНІ
Формат проведення турніру:
1. Список учасників змагання формується за 24 години до початку змагання із усіх
зареєстрованих гравців.
2. Жеребкування не передбачено.
3. Учасники грають у групах один з одним.
4. Гравець за один турнір грає мінімум 4 (чотири) матчі.
5. Система рахунку: гравці грають міні-зустріч на час (зазвичай 8 хвилин) з підрахунком очок у
простій формі (1, 2, 3, ...).
Подача
1. Гравець, який вводить подачу, повинен стояти двома ногами за задньою лінією;
2. М'яч при подачі повинен потрапити на сторону суперника (до першої лінії);
3. Якщо подача не потрапляє в корт, то гравець, який вводить подачу, програє очко;
4. Подачу можна робити як зверху, так і знизу. Якщо гравець, що подає, промахнувся по
м'ячу, але не торкнувся його, то подача не зараховується. Організатор турніру може
дозволити гравцеві кинути м'яч або зіграти його з відскоку для початку розіграшу;
5. Гравець, який приймає, повинен дати м'ячу відскочити. Якщо приймаючий грає м'яч
зльоту, то він програє очко;
6. М'яч, який після подачі зачепив сітку, ремінь або металевий трос та попав у правильний
квадрат подачі, залишається у грі;
7. Першу подачу здійснює будь-який з гравців. Далі подає гравець, який виграв попередній
м'яч.
Коли м'яч у грі
1. Під час гри (за винятком прийому подачі) гравці можуть відбивати м'яч до і після його
відскоку;
2. М'яч повинен потрапити в корт;
3. Якщо м'яч торкається стелі, стіни або інших предметів (за винятком стовпчиків сітки),
гравець, що зробив удар, програє очко;
4. Якщо м'яч торкається гравця (але не ракетки), то він програє очко;
5. Якщо гравець приймає зльоту м'яч, що летить в аут, розіграш продовжується;
6. Якщо гравець торкається сітки під час розіграшу, він програє очко.
ІХ. ПРАВИЛА ТЕНІСУ НА ПОМАРАНЧЕВОМУ РІВНІ
Формат проведення турніру:
1. Список учасників змагання формується за 24 години до початку змагання із усіх
зареєстрованих гравців.
2. Жеребкування не передбачено.
3. Учасники грають у групах один з одним.
4. Гравець за один турнір грає мінімум 4 (чотири) матчі.

5. Система рахунку: гравці змагаються до 11 виграних м'ячів в 1 тай-брейку з вирішальним
очком. Гравець, що подає, робить дві подачі, потім суперник робить дві подачі, далі зміна
йде через дві подачі. Перший, хто набере 11 очок, вважається переможцем матчу. За
рахунку 10:10 гравці розігрують вирішальне очко. Зміна сторін не відбувається.
Подача
1. Гравець, який вводить подачу, повинен стояти двома ногами за задньою лінією;
1. Якщо подача потрапляє поза зоною подачі або в сітку, у гравця є друга спроба, але якщо і
друга спроба не потрапляє в потрібну зону, то гравець програє очко;
2. Подачу можна робити як зверху, так і знизу, але головне, щоб м'яч не опустився на корт до
моменту удару. Якщо гравець, що подає, промахнувся по м'ячу, але не торкнувся його, то
подача не зараховується. Організатор турніру може дозволити гравцеві подати м'яч з
відскоку для початку розіграшу;
3. Гравець, який приймає, повинен дати м'ячу відскочити. Якщо приймаючий грає м'яч
зльоту, то він програє очко;
4. М'яч, який після подачі зачепив сітку, ремінь або металевий трос та попав у правильний
квадрат подачі, залишається у грі;
5. Гравці повинні змінюватися на подачі і прийомі.
Коли м'яч у грі
1. Під час гри (за винятком прийому подачі) гравці можуть відбивати м'яч до і після його
відскоку;
2. М'яч повинен потрапити в корт;
3. Якщо м'яч торкається стелі, стіни або інших предметів (за винятком стовпчиків сітки),
гравець, що зробив удар, програє очко;
4. Якщо м'яч торкається гравця (але не ракетки), то він програє очко;
5. Якщо гравець приймає зльоту м'яч, що летить в аут, розіграш продовжується;
6. Якщо гравець торкається сітки під час розіграшу, він програє очко.

Х. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ГРАВЦІВ, ТРЕНЕРІВ, БАТЬКІВ І ГЛЯДАЧІВ ТУРНІРУ
Кодекс поведінки гравців на змаганнях
Наша мета - створення професійної, безпечної та доброзичливої обстановки для всіх учасників і
гостей. Ось чому ми просимо дотримуватися цих правил:
Під час матчів
1. Шанобливо ставитися до суперника;
2. Оголошувати рахунок після кожного зіграного очка;
3. Погоджуватися з рішенням судді на корті;
4. Дбайливо ставитися до корту, інвентарю та обладнання;
5. Під час матчу постійно перебувати на корті, за винятком перерви на туалет з дозволу судді;
6. Погоджуватися з правилами вживання тільки дозволених напоїв на корті;
7. Звати організаторів турніру чи головного суддю, якщо ви не згодні з рахунком або
ситуацією, що виникла на корті;
8. Повідомляти суддю або організаторів турніру про результати матчу по закінченню гри.
Між матчами
1. Залишатися на корті, щоб бути готовим грати, коли організатори турніру чи суддя
викличуть на матч;
2. Завжди дбайливо ставитися до обладнання;
3. Розміщувати сумки та інвентар у спеціально відведених місцях;
4. Шанобливо ставитися до інших гравців, батьків, організаторів та суддів.

Кодекс поведінки батьків та тренерів на турнірах
Ми хочемо, щоб ваша дитина отримувала задоволення від гри. Створюючи тиск або покладаючи
великі надії, ви можете перетворити змагання в неприємне заняття.

Під час матчів
1. Позитивно реагувати на виступ спортсменів, незалежно від результату;
2. Не втручатися у ведення рахунку або суддівство;
3. Шанобливо ставитися до учасників змагань, батьків, тренерів, організаторів турніру та
суддів;
4. Не викрикувати під час розіграшу;
5. Не підказувати та не впливати на хід матчу від початку до кінця матчу;
6. Під час матчів залишатися за межами корту.
Порушення кодексу поведінки
При порушеннях Кодексу поведінки учасником змагань, батьками або тренером, можуть
застосовуватися наступні міри покарання:
1. Отримання попередження учасника змагань, батьків та тренерів;
2. Усунення батьків та тренерів від присутності на корті під час матчів;
3. Нарахування штрафних очок чи геймів після попередження;
4. Усунення учасника від участі в змаганнях.
Ми хочемо створити обстановку, де гравці будуть насолоджуватися змаганнями і отримувати
нагороди за свої старання. Мета Турнірів - створити платформу, на якій учасники змагань почнуть
грати відповідно до свого віку і готовності. Проводячи всю цю роботу, ми сподіваємося, що гравці
стануть більш впевненими і готовими для участі в змаганнях наступного етапу.
XІ. ДОЗВОЛИ
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» учасник Турнірів та його батьки
надають згоду на обробку своїх персональних даних, а також на проведення фото- та відеозйомки
на турнірах з можливістю трансляції, оприлюднення та подальшого поширення в інтернеті та/або
засобах масової інформації.

