ПОЛОЖЕННЯ
1. Організатор
Федерація настільного тенісу України
2. Дати та місце проведення
28-30.08.2021 р.
СК «ХІМІК-Чернігів», вул. І. Мазепи, 88, м. Чернігів, Україна
3. Види змагань
Хлопці 2009 р.н. та молодші, особисті
Дівчата 2009 р.н. та молодші, особисті
4. Обладнання та інвентар
Столи:
DONIC blue
М’ячі:
DONIC*** P 40+
Ігрове покриття підлоги: Спортивний лінолеум типу Taraflex
5. Жеребкування
О 18:00 за день до початку змагань, в місці проведення змагань
Слідкувати за жеребкуванням та результатами: https://uttf.com.ua/tournament/mf0pks/results
6. Менеджер змагань
Олександр БЄЛЬСЬКИЙ
E-mail: passavto@gmail.com
Тел.: +380506404397
7. Головний суддя
Інна БІЛАЩЕНКО
E-mail: inna20021986@gmail.com
Тел.: +380967305333
8. Призовий фонд
Загальний призовий фонд турніру: 50 000 грн.
Нагороджуються 1-3 місця серед дівчат та хлопців.
9. Прийом заявок
На пошту головного судді: inna20021986@gmail.com , Білащенко Інна Михайлівна. До 10:00
годин 26.08.2021.
В разі відмови заявленого спортсмена від участі в турнірі після 10:00 за два дні до початку
турніру, спортсмен повинен сплатити штраф в розмірі стартового внеску – 200 грн., інакше він
буде дискваліфікований без права участі в турнірах під егідою ФНТУ.
10. Стартовий внесок
200 грн. в місці проведення змагань.
11. Система проведення:
- груповий етап;

- основна сітка та другий фінал;
Кінцева система проведення змагань буде визначена головною суддівською колегією після
закриття заявок на участь (10:00, 26.08.2021 р.). Жеребкування проводиться згідно рейтингу
України та можливі "wild card" в груповому етапі для сильних іноземних гравців.
Всі ігри проводяться з 5-ти сетів.
12. Орієнтовний розклад турніру:
- 28.08.21 – день приїзду, розминка;
- 29.08.21 – груповий етап;
- 30.08.21 – основна сітка з розіграшом призових 3-х місць та другий фінал.
13. Проживання та харчування:
Проживання+харчування – 550 грн./день в місті проведення змагань.
Черненко Дмитро – тел.: +38 (050) 312-45-60, Viber.
14. Трансфер
З аеропорту Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – Чернігів (Спорткомплекс «Хімік»), 350
грн/людина в одну сторону.
15. Перетин кордону для іноземців: https://covid19.gov.ua/border
16. Інше
Федерацією настільного тенісу України розроблено Тимчасові рекомендації щодо
організації протиепідемічних заходів на всеукраїнських заходах з настільного тенісу на період
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):
- Проводити всім учасникам (спортсменам, тренерам, суддям) заходу температурний скринінг
при вході в зал (спорткомплекс). Учасники, в яких при проведенні температурного скринінгу
виявлено температуру тіла понад 37,2 ℃ або ознаки респіраторних захворювань, не
допускаються в зал. Тренери додатково слідкують за своїми спортсменами на ознаки хвороби.
- На вході до залу (спорткомплексу) організовується місце для обробки рук спиртовмісними
антисептиками.
- Розмістити підставки для рушників на такої відстані від судді, при якої забезпечується
соціальна дистанція в 1,5 м.
- Перед та після зустрічей не потрібні рукостискання, обійми тощо.
- Максимально витримувати дистанцію в 1,5 м один від одного.
- Учасники, які не задіяні в грі, повинні носити маски.
- На вході до залу (спорткомплексу) повинні бути розміщенні дезінфікуючі килими.
- В розкладі ігор повинні бути кожні 3-4 години перерви на провітрювання приміщення.
- Щоденне вологе прибирання залу, туалетів, душових, обладнання, інвентарю.
- Виконувати правили гігієни дихання - прикривати рот і ніс зігнутим в лікті або серветкою,
коли кашляєте або чхаєте. Мити руки якомога частіше, а також після кожної зустрічі.
16. Дане ПОЛОЖЕННЯ є офіційним викликом на змагання
Президент ФНТУ

Олександр ЗАЦ

