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1.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРІВ
ФСУ

Всі турніри проводяться у відповідності з наступними документами:
●
Правила одиночної гри у сквош (далі – Правила), які відповідають
Правилам одиночної гри у сквош, прийнятим Всесвітньою федерацією сквошу
у 2015 році.
●
Регламент ФСУ на 2019 рік.
●
Кодекс поведінки гравця ФСУ (далі Кодекс гравця) (див. Додаток 1
до цього Регламенту).
●
Календар змагань зі сквошу на 2019 рік.
●
Положення про турнір, затверджене організатором турніру.

I. Регламент проведення юнацьких, дорослих
національних та всеукраїнських змагань.
1. Визначення термінів.
2. Загальні положення.
3. Права та обов'язки Федерації сквошу України.
4. Права та обов'язки організаторів турнірів.
5. Права та обов'язки гравців.
6. Права та обов’язки тренерів.
7. Правила проведення турнірів ФСУ.

1. Визначення термінів.
1.1. Федерація сквошу України (ФСУ) — всеукраїнська громадська організація
Федерація сквошу України має статус національної, є неприбутковою
організацією, головним статутним завданням якої є розвиток сквошу в Україні.
Регламент проведення національних змагань в Україні — це правила
проведення змагань, де вказано обов’язки всіх задіяних сторін, а саме:
Федерації сквошу України, гравців, тренерів, організаторів турнірів, суддів, які
розділяють статутні завдання ФСУ.
1.2. Календар турнірів — це офіційний календар турнірів зі сквошу, які
проводяться під егідою ФСУ в Україні, заявляються за правилами цього
регламенту та затверджуються ФСУ.
1.3. Турнір — це офіційні змагання зі сквошу, які заявлені за правилами цього
регламенту та внесені до календаря турнірів ФСУ.
1.4. Гравець — це особа, яка перебуває в офіційному реєстрі гравців ФСУ .
1.5. Суддя — це особа, яка прослухала суддівський семінар, пройшла
тестування і має відповідну суддівську категорію ФСУ.
1.6. Рейтинг — це система підрахунку статистичних даних гравців, на підставі
якої визначається відбір гравців на турнір (Додаток №1).
1.7. Організатор турніру — це юридична або фізична особа, яка виконує
правила та вимоги цього регламенту з проведення змагань.
1.8. Сертифікований сквош клуб — це сквош корти, які належать юридичній
або фізичній особі, що є в списку офіційних сквош клубів України, розміщених
на сайті ФСУ.
1.9 Початок турніру — це перший день ігор.
1.10. Програма змагань — це строки проведення турніру, які зазначені у
календарі турніру, а також перелік заходів, які будуть проводитися
організаторами протягом турніру.
1.11. Формат змагань — це певна кількість категорій гравців та система
проведення турніру.
1.13. Суддівська колегія — це склад суддів, призначений організаторами
турніру.
1.14. Переможець — це гравець або команда, який посів перше місце в
змаганнях.
1.15. Дисциплінарний комітет — це комітет ФСУ, який приймає апеляції від
гравців, до яких були застосовані штрафні санкції з боку головних суддів,
призначає покарання за порушення цього Регаменту та робить висновки щодо
доцільності нарахування штрафних санкцій до гравців, організаторів та суддів.
1.16. Тренер — це представник гравця/гравців, який прослухав тренерський
семінар, пройшов тестування та має відповідну спеціальну освіту
1.17. Авторизація турніру — підтвердження статусу турніру підрозділом або
офісом ФСУ.
1.18. Індивідуальний член — це особа, яка подала заявку на вступ до ФСУ та
сплатила членський внесок.
1.19. Організаційний внесок — це внесок від організаторів турнірів за

включення турніру до офіційного Календаря ФСУ.

2. Загальні положення.
2.1. Всі турніри, що проводяться в Україні в 2019 році під егідою Федерації
сквошу України, розподіляються на Категорії: Національна, А, В, C та D
2.2. До Національної категорії відносяться: чемпіонат України та Кубок
України. (Категорія турніру може змінюватись у випадку проведення в декілька
етапів)
2.3. Турніри категорії А – це турніри PSA та комерційні турніри з призовим
фондом не менше 10 000 грн та кількість гравців в кожній із категорій не менше
16 учасників (без обмежень допуску учасників). Загальна кількість гравців
турніру не менше 50.
Реєстрація турнірів даної категорії мінімум за 3 місяці.
Проміжок часу між проведенням одного турнірів категорії «А» повинен
складати не менше 3х тижнів.
Не повинно бути жодних рейтингових обмежень щодо участі гравців.
Організаційний внесок становить 8000 грн. за турнір.
2.4. Турніри категорії В - це відкриті клубні турніри. Кількість гравців в
кожній із категорій не менше 8 учасників. Загальна кількість гравців турніру не
менше 32.
Реєстрація турнірів даної категорії мінімум за 2 місяці.
Організаційний внесок становить 4000 грн. за турнір
Не повинно бути жодних рейтингових обмежень щодо участі гравців.
2.4.1Турніри категорії C – це відкриті клубні турніри. Кількість гравців в
кожній із категорій не менше 8 учасників. Загальна кількість гравців турніру не
менше 24.
Реєстрація турнірів даної категорії мінімум за 2 місяці.
Організаційний внесок становить 1500 грн. за турнір
2.5. Турніри категорії D- турніри клубного значення. Це може бути турнір з
однією категорією та кількістю гравців не менше 8. Загальна кількість гравців
турніру не менше 8.
Реєстрація турнірів даної категорії мінімум за 1 місяць.
Організаційний внесок становить 500 грн. за турнір
2.6. Юнаки та дівчата можуть приймати участь в турнірах в дорослих
категоріях М1 та категорії ПРО. В категоріях М2 та М3 брати участь не
дозволяеться. Дорослі гравці — гравці, старші за 14 років та гравці яким на
момент старту турніру виповнилося 14 років.
2.6.1. В турніри із загальною сіткою допускаються гравці, яким на момент
старту такого турніру виповнилося 14 років.

2.7. Дитячі та юнацькі турніри можуть проводитись, як в рамках дорослих
турнірів так і окремо від них. Турніри серед юнаків та дівчат розподіляються на

вікові категорії:
- до 11 років і молодше. Для гравців, яким не виповнилось 11 років на момент
фінальних ігор даної категорії.
- до 13 років і молодше. Для гравців, яким не виповнилось 13 років на момент
фінальних ігор даної категорії.
- до 15 років і молодше. Для гравців, яким не виповнилось 15 років на момент
фінальних ігор даної категорії.
- до 17 років і молодше. Для гравців, яким не виповнилось 17 років на момент
фінальних ігор даної категорії.
- до 19 років і молодше. Для гравців, яким не виповнилось 19 років на момент
фінальних ігор даної категорії.
Вони також розподіляються на категорії.
2.7.1.До Національної категорії відносяться: чемпіонат України.
2.7.2. Турніри категорії А – це турніри в яких буде мінімум 4 вікових
категорії та не менше 4 учасників в кожній. Реєстрація турнірів даної категорії
мінімум за 3 місяці.
2.7.3. Турніри категорії В – це турніри в яких буде мінімум 3 вікових категорії
та не менше 4 учасників в кожній. Реєстрація турнірів даної категорії мінімум
за 2 місяці.
2.7.4. Турніри категорії C – це турніри в яких буде мінімум 2 вікових
категорії та не менше 4 учасників в кожній. Реєстрація турнірів даної категорії
мінімум за 2 місяці.
2.7.5. Турніри категорії D– це турніри в яких буде одна вікова категорія не
менше 4 учасників. Реєстрація турнірів даної категорії мінімум за 1 місяць.
2.8 Правила переходу в категоріях.
2.8.1. Вік гравця має відповідати своїй віковій категорії на момент фінальних
ігор у відповідній категорії.
2.8.2. Перехід гравця до віщої вікової категорії здійснюється зі збереженням
50% рейтингових очок до четвертого зіграного турніру в новій категорії, за
умови якщо гравець раніше не виступав в вищій віковій категорії і не має в ній
рейтингових очок.
2.8.3. За умови наявності рейтингових очок в старшій віковій категорії, але
менше чотирьох зафіскованих турнірів, з попередньої категорії переходить
необхідна кількість рейтингових очок, які в сумі складають чотири кращі
турніри.
2.8.4. Всі гравці, до 19 років включно, мають знаходитись на корті в окулярах
або захисних масках призначених для гри в сквош.

3. Права та обов'язки Федерації сквошу України.
3.1. Приймає попередній план заходів від організаторів до 1 грудня поточного
року, на весь наступний рік.
3.2. Публікує оновлений рейтинг результатів минулого тижня щочетверга.
Додаток №1 «Система підрахунку офіційного рейтингу Федерації сквошу
України».
3.3. Веде офіційний реєстр гравців. Кожному гравцеві присвоє особистий номер
(ФСУ-ИД).
3.4. Бере участь у формуванні остаточного списку гравців турнірів, що
проводяться в Україні.
3.5. Приймає від організаторів та публікує на офіційному сайті положення про
турніри категорії А, В, C та D.
3.6. Забезпечує учасників турнірів необхідними інформаційними та
статистичними матеріалами, а також зразками бланків документів згідно цього
Регламенту.
3.7. Забезпечує організаторів турнірів програмами для проведення на зразок
Tournament Planner (Планувальник турнірів)
3.8. Контролює дотримання вимог цього Регламенту усіма учасниками турнірів
та якості їх організації і проведення.
3.9 Організовує та забезпечує функціонування дисциплінарного комітету.
3.10. Проводить моніторинг сквош клубів, з метою дотримання вимог
матеріально-технічного стану щодо проведення турнірів.
3.11. Приймає заявочні внески від організаторів турнірів за включення турніру
в офіційний календар ФСУ.
3.12. Якщо після остаточної дати подачі відмов кількість гравців у попередніх
списках турнірів А і В категорій не відповідає мінімальній кількості гравців у
відповідній категорії, та на момент закінчення реєстрації на турнір кількість
гравців не зросла до заявленої категорії, ФСУ знижує категорію турніру до
категорії, що відповідає кількості заявлених гравців та обробляє результати
турнірів відповідно до зниженої категорії. Винятком є турніри національної
категорії, на цих турнірах категорія зафіксована та не знижується.
3.14. Застосовує штрафні санкції до організаторів турнірів та гравців за
недотримання вимог цього Регламенту.
3.15. Федерація має право не обробляти результати турнірів, від яких звіт не
був надісланий або оформлений з порушеннями.

4. Права та обов'язки організаторів турнірів.
4.1. Подати попередній план заходів до ФСУ на проведення турнірів до 1
грудня поточного року, на весь наступний рік
4.2. Сплатити встановлений внесок за проведення турніру не пізніше, ніж за 7
днів до проведення турніру.
4.3. Провести турнір з використанням програмного забезпечення
«Планувальник турнірів» , відповідно до вимог цього регламенту.
4.4. Надіслати звіт з турніру (файл турніру) одразу після його закінчення, але не
пізніше двох днів після закінчення.

4.5. Кожен турнір ФСУ повинен мати Положення про змагання, затверджене
організатором змагань і ФСУ. Підтвердженням затвердження Положення про
турнір є його розміщення на офіційному сайті http://squash.ua/. Положення
повинне бути зроблене та опубліковане не пізніше термінів зазначених в П.2 на
офіційному сайті ФСУ. Турнір, в якому немає положення, буде виключений з
календаря ФСУ.
4.6. У разі невиконання організаторами турніру пунктів 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 цього
регламенту, турніру, за рішенням Дисциплінарного комітету, буде знижена
категорія або він буде виключений з офіційного календаря на 2019 рік.
Вимоги до проведення турнірів, згідно заявлених категорій.
На 2019 рік для турнірів ФСУ визначені 5 категорії: «Національна», «А», «В»,
«C» та «D».
Турніри категорії «Національна» та «А» повинні передбачити в положенні й
виконати наступні умови:
- Мінімальні вимоги для проведення турнірів цих категорій - 3 корти,
- В турнірі повинні брати участь не менш 50 гравців. (крім юнацьких турнірів)
- Організатори повинні забезпечити гравців тренувальними кортами, м’ячами,
водою, кубками, послугами перетяжки струн для ракеток, призами та іншими
необхідними послугами.
- Суддівство повинно починатися з першого ігрового дня з урахуванням
кількості кортів.
-Суддівство турніру повинне бути забезпечене відповідно до вимог ФСУ,
півфінали та фінали повинні обслуговувати сертифіковані судді.
-Урочиста церемонія закриття.
- Обов'язкові призи: диплом та медаль турніру.
- Організатор повинен передбачити для всіх гравців час для тренувань. Це має
бути визначено в положенні про турнір та на місці проведення турніру.
- На змаганнях має бути присутнім лікар або медичний працівник із середньою
спеціальною освітою.
Турніри категорії «В» та «C» повинні передбачити в положенні й виконати
наступні умови:
- Турніри «В» та «C» категорії не можуть проводитися в один день з турніром
категорії А.
- Турніри «В» та «C» категорії можуть проводитися в один день з іншими
турнірами «В» та «C» категорії, але тільки якщо турніри проводяться у різних
областях України.
- В турнірі «В» повинні брати участь не менш 32 гравців. (крім юнацьких
турнірів)
- В турнірі «C» повинні брати участь не менш 24 гравців. (крім юнацьких
турнірів)
- Суддівствво турніру повинно бути забезпечене відповідно до вимог ФСУ
- Обов’язкові призи — диплом або медаль турніру.
- На змаганнях має бути присутнім лікар або медичний працівник із середньою
спеціальною освітою.

Турніри «D» категорії повинні передбачити в положенні і виконати наступні
умови:
- В турнірі повинні брати участь не менш 8 гравців.
- Обов’язкові призи — диплом або медаль турніру.
- Суддівствво турніру повинно бути забезпечене відповідно до вимог ФСУ
- На змаганнях має бути присутнім лікар або медичний працівник із середньою
спеціальною освітою.

5. Права та обов'язки гравців ФСУ.
Гравцем турніру ФСУ може стати будь-який сквошист.
Гравець ФСУ має право брати участь у будь-яких змаганнях ФСУ, згідно
вікових категорій, які зазначені у цьому Регламенті.
У Чемпіонатах України, Кубках України, та на
турнірах А, В, C та D категорії можуть брати участь тільки зареєстровані
гравці.
5.1. Гравці повинні:
5.1.1. Одержати статус гравця Федерації сквошуУкраїни на 2019 рік, тобто
отримати особистий номер (ФСУ-ИД).
На момент подачі заявки на турніри категорії «Національна», «А», «В», «C» та
«D» гравець має бути наявний в «офіційному реєстрі гравців».
5.1.2. Одержати спортивну ліцензію, відповідно до положення «Про
ліцензування спортсменів, які беруть участь в офіційних змаганнях зі сквошу
на території України».
5.1.3. Вчасно відправляти заявки на участь у турнірі, відповідно до положення
турнірів.
5.1.4. Вчасно відправляти відмови від участі, відповідно до положення турнірів.
5.1.5. При реєстрації на кожен турнір обов'язкове надання документа, що
підтверджує особу гравця.
5.1.6. Знати та дотримуватись Кодексу поведінки гравців.
5.1.7. На момент реєстрації на турнір прізвище гравця має бути наявне у
розділі «офіційний реєстр гравців».
5.1.8. Федерація сквошу України не враховує результати гравців, які не
одержали (подовжили) ліцензію гравця на 2018 рік та не перебувають в
«офіційному реєстрі гравців Федерації сквошу України», при підрахунку
офіційного рейтингу.
5.1.9. Для участі у турнірах категорій «Національна», «А», «В», «C» та «D»
гравець обов’язково повинен пройти реєстрацію у головного судді турніру.
5.1.10. Гравець повинен додержуватися законів та норм України щодо
вживання препаратів, які суперечать Міжнародній Антидопінгової Конвенції.

6. Права та обов’язки тренерів
6.1. На командних змаганнях тренер має право виступати як капітан команди.
6.2. На командних змаганнях тренер має право вести всі розмови з суддівською

колегією від імені гравця, якщо такі розмови відбуваються після закінчення
гри.
6.3. Тренер повинен знати та дотримуватися вимог Регламенту та Правил
сквошу.
6.4. Тренер повинен інформувати гравців про всі зміни, пов'язані з дійсним
Регламентом, Правилами сквошу, Кодексом поведінки гравців.
6.5 Тренер має право надавати гравцю пояснення, консультації, підказки
протягом гри тільки у перервах між геймами.

7. Правила проведення турнірів ФСУ.
7.1.1 ТРИВАЛІСТЬ ТУРНІРУ
Тривалість турніру залежить від категорії турніру, кількості кортів, системи
проведення й числа гравців, що беруть участь у турнірі. Для проведення
відбірного турніру, як правило, потрібно 1 день, для проведення основного
турніру необхідно планувати один день на 2-3 кола. За нормальних умов турнір
ФСУ необхідно розраховувати із рахунку 2-3 кола в день, тобто 1 гравець може
грати максимум 3 зустрічі на день. Але якщо турнір проводиться за 1 день,
головний суддя може призначити гравцю в любительських категоріях 4-5
матчів на день. При цьому необхідно дотримуватись часу між іграми згідно
цього регламенту.
7.1.2 МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ.
Турнір може проводитись в фітнес центрі або сквош клубі які сертифіковані
ФСУ.

7.2. СИСТЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРІВ ПІД ЕГІДОЮ ФСУ.
7.2.1. Олімпійська система з виявленням тільки переможця та
призерів
Система проведення турніру з попереднім складанням таблиці турніру
(далі – “сітки”), при якій гравці, які програли вибувають з турніру.
Розмір сітки
8 ГРАВЦІВ – 6 гравців, що потрапили у сітку безпосередньо, та 2 – з
кваліфікаційних змагань (якщо передбачений кваліфікаційний турнір).
16 ГРАВЦІВ:
12-14 гравців, що потрапили у сітку безпосередньо, та 2-4 – з кваліфікаційних
змагань (якщо передбачений кваліфікаційний турнір).
32 ГРАВЦЯ:
24-28 гравців, що потрапили у сітку безпосередньо, та 5-8 – з кваліфікаційних
змагань (якщо передбачений кваліфікаційний турнір).
64 ГРАВЦІ:
48-54 гравців ФСУ, що потрапили у сітку безпосередньо, та 8-16 – з
кваліфікаційних змагань (якщо передбачений кваліфікаційний турнір).
Місця поза посівом (“вільна карта”)

Організатори турніру можуть зарезервувати таку кількість місць поза посівом:
Розмір сітки: 16 Місця поза посівом:

2

32 Місця поза посівом:

4

64 Місця поза посівом:
4
Жеребкування
Жеребкування (посів) проводиться:
У офісі турніру на протязі 72 годин після закінчення прийняття заявок.
Перед заповненням сіток складається впорядкований список всіх
учасників турніру, складений згідно існуючої класифікації ФСУ, в порядку
зменшення набраних класифікаційних (рейтингових) очок, а також з
урахуванням рівня майстерності іноземних гравців (якщо є) (далі – “список
турніру”).
Жеребкування (посів) проводиться згідно існуючої класифікації
(рейтингу) гравців ФСУ. Якщо у турнірі бере участь іноземний гравець,
організатори турніру мають право посіяти його згідно його спортивної
майстерності.
Місце у списку турніру тих гравців, які мають однаковий
класифікаційний номер визначається жеребкуванням між собою. Гравці, які не
мають класифікаційного номера розташовуються випадковим способом у
списку учасників на пусті місця, які залишились після посіву останнього
гравця, який має найнижчій класифікаційний номер.
Якщо проводиться кваліфікаційний турнір, то гравці з найнижчим
класифікаційним номером потрапляють у кваліфікаційний турнір.

Розташування гравців у сітці згідно списку учасників турніру:
Сітка на 8 гравців:
ЖЕРЕБКУВАННЯ З 8-(4 закріплені місця в сітці)
№ в списку турніру

Позиція в сітці

Посів № 1
1
Посів №2
8
Посів №№ 3, 4 (за жеребкуванням між 4,5
собою)
Сітка на 16 гравців:
ЖЕРЕБКУВАННЯ З 16-(8 закріплених місць в сітці)
№ в списку турніру

Позиція в сітці

Посів № 1
1
Посів №2
16
Посів №№ 3, 4 (за жеребкуванням між 8,9

собою)
Посів №№ 5 – 8 (за жеребкуванням між 4,5,12,13
собою)
Сітка на 32 гравця:
ЖЕРЕБКУВАННЯ З 32-(16 закріплених місць в сітці)
№ в списку турніру
Позиція в сітці

Посів №1
Посів №2
Посів №№ 3, 4 (за жеребкуванням між
собою)
Посів №№ 5 – 8 (за жеребкуванням між
собою)
Посів №№ 9 – 16 (за жеребкуванням
між собою)

1
32
16,17
8,9,24,25
4,5,12,13,20,21,28,29

Сітка на 64 гравця:
ЖЕРЕБКУВАННЯ З 64 - (32 закріплених місця в сітці)
№ в списку турніру

Позиція в сітці

Посів №1
Посів №2
Посів №№ 3, 4 (за жеребкуванням
між собою)
Посів №№ 5 – 8 (за жеребкуванням
між собою)
Посів №№ 9 – 16 (за жеребкуванням
між собою)
Посіви №№ 17–32 (за жеребкуванням
між собою)

1
64
32, 33
16,17,48,49
8,9, 24,25, 40,41, 56,57
4,5,12,13,20,21,28,29,36,37,45,46,53,54,60
,61

Незайняті місця в турнірній таблиці займають гравці, чий номер у списку
турніру нижче останнього сіяного або за жеребом, або у випадковому порядку,
за рішенням організаторів турніру.
7.2.2 Олімпійська система з розиграшем усіх місць
Система, за якою гравці, які програли, мають можливість брати участь у
втішних турнірах, з гравцями, які вибули у відповідних кругах, до визначення
всіх місць в турнірі.
7.2.3. Кругова система
Кругова система проводиться при кількості учасників основних змагань
до 16 осіб. Кожний гравець проводить один матч з кожним зі своїх суперників
на турнірі.
Переможець визначається за кількістю виграних матчів. При однаковій
кількості виграних матчів у двох учасників переможець визначається за

результатом особистої зустрічі. При однаковій кількості виграних матчів
більше, ніж у двох гравців, переможець визначається за різницею виграних та
програних геймів між ними. При однаковій кількості виграних та програних
геймів, переможець визначається за різницею виграних та програних очок між
ними. Якщо це не дозволяє визначити переможця, то враховуються різниця
геймів у іграх зі всіма учасниками, потім різниця виграних та програних очок.
Якщо і після цього неможливо визначити переможця, гравці, які набрали
однакову кількість виграних матчів геймів, очок та програних очок,,
визначають свої місця в змаганнях жеребкуванням між собою.
Організатори турніру можуть зарезервувати 2 місця поза посівом “вільна
карта”.
7.2.4. Комбінована система
При проведенні турніру за комбінованою системою, на початковому етапі
турніру, учасники розділяються на декілька груп (в залежності від кількості
учасників) та грають у групах за круговою системою.
Наступні етапи турніру продовжуються за олімпійською системою.
Організатори турніру можуть зарезервувати таку кількість місць поза
посівом:
Кількість учасників: 16

Місця поза посівом:

2

32

Місця поза посівом:

4

64

Місця поза посівом:

4

При проведенні турніру за змішаною системою, також можливо
проведення кваліфікаційного турніру. Кваліфікаційний турнір проводиться за
такою ж схемою, як і при проведенні турніру за олімпійською системою.
Жеребкування
Жеребкування (посів) проводиться:
У офісі турніру на протязі 72 годин після закінчення прийняття заявок.
Перед заповненням таблиць турніру складається список всіх учасників
турніру, складений згідно існуючої класифікації гравців ФСУ, в порядку
зменшення набраних класифікаційних (рейтингових) очок, а також з
урахуванням рівня майстерності іноземних гравців (якщо є) (далі – “список
турніру”). Жеребкування (посів) проводиться згідно існуючої класифікації
(рейтингу) гравців ФСУ. Якщо у турнірі бере участь іноземний гравець,
організатори турніру мають право посіяти його згідно його спортивної
майстерності.
Місце при посіві тих гравців, які мають однаковий класифікаційний
номер визначається жеребкуванням між собою. Гравці, які не мають
класифікаційного номера розташовуються випадковим способом у списку
учасників на пусті місця, які залишились після посіву останнього гравця, який
має найнижчій класифікаційний номер.
Якщо проводиться кваліфікаційний турнір, то гравці з найнижчим
класифікаційним номером потрапляють у кваліфікаційні змагання.

Організаторам турніру рекомендується розташовувати гравців у
турнірних таблицях наступним чином.
Розташування гравців у таблицях першого етапу турніру згідно списку
учасників турніру на прикладі змагань на 16 учасників:
16 гравців:
4 групи по 4 гравця
№ в списку турніру

Позиція в групі

Посіви №№ 1 - 4(за жеребкуванням між
собою)
Посіви №№ 5 – 8 (за жеребкуванням
між собою)
Посів №№ 9 – 12 (за жеребкуванням
між собою)
Посів №№ 13 – 16 (за жеребкуванням
між собою)

1

№ групи
1 – 4 (A – D)

2

1 – 4 (A – D)

3

1 – 4 (A – D)

4

1 – 4 (A – D)

До наступного коло змагань виходять по 2 гравця з кожної групи, тобто І
та ІІ місце у групі. Переможці у групах визначаються аналогічно пп. 16.4
(кругова система).
Наступні етапи турніру проводяться за олімпійською системою, та
розташування гравців за результатами першого етапу турніру наступне:
Група, місце

Позиція в сітці

Група, місце

Позиція в сітці

A1
D2
B1
C2

1
2
3
4

C1
B2
D1
A2

5
6
7
8

7.2.5. Незаповнені місця
Якщо основна сітка (або таблиці першого етапу при круговій та
комбінованій системах) залишається незаповненою, організатори турніру
можуть продовжити термін на збір заявок на участь у турнірі сім днів для
турнірів А категорії, і на 4 дні для турнірів В, С та D категорії.
Якщо після цього сітка залишається незаповненою, організатори турніру
мають право заповнювати сітку “лакі лузерами” та резервними гравцями.
Якщо і після цього сітка залишається незаповненою, зменшують кількість
гравців сітки, або гравець, у якого немає пари у першому крузі, переходить у
наступний круг без гри.
7.3. ВІДБІР УЧАСНИКІВ НА ТУРНІР.
7.3.1. Остання дата подачі заявок на турніри (Deadline)
Останню дату подачі заявок на турнір визначають організатори турніру і
вказують таку дату в положенні турніру.

7.3.2. Статус гравців, включених до турніру ФСУ
а) Пряме попадання.
Гравці, включені до основної сітки турніру за рейтингом:
б) Кваліфаєри (Qualifier, Q)
Гравці, включені до основної сітку за результатами ігри у кваліфікації
(відбірковій сітці)
в) Вайлд кард (Wild Card, Вільна картка, WC)
Гравець, що одержав WC, може бути посіяний і повинен бути названий перш
ніж зроблено сітку. WC, що відмовився або знявся з турніру, не може бути
замінений іншим WC після того, як зроблена сітка. Наступний гравець зі
резервного списку повинен зайняти його позицію. Гравець, що бере участь у
кваліфікації, не може одержати WC в основну сітку після початку кваліфікації.
г) Лакі Лузер (Lucky Looser, LL)
Гравці, які програли у фіналі кваліфікації, або у разі необхідності більшої
кількосіь Лаки Лузерів — ті гравці, які програли в попереднім колі.
д) Резервний список
Гравці, які не включені до попередніх списків кваліфікації та основної сітки.
Вільні місця в основній сітці повинні бути заповнені гравцями з попереднього
списку кваліфікації до початку кваліфікації. Як тільки кваліфікація почалася,
вільні місця в основній сітці повинні бути заповнені тільки Лакі Лузерами.
7.3.3. Запис на турнір/реєстрація
а) Кваліфікація
Кожен гравець повинен персонально зареєструватися у головного судді на місці
проведення турніру до початку турніру або ігор кваліфікаційної сітки.
В екстрених випадках, головний суддя може за телефоном включити гравця до
листа запису.
б) Основна сітка категорій А, В, C та D
Кожен гравець повинен персонально зареєструватися у головного судді на
місці проведення турніру до початку ігор основної сітки.
Кваліфікація
- Секції й посів
Сітка кваліфікації повинна створюватися по секціях. Переможцеві кожної
секції повинно бути надане місце в основній сітці. Якщо в основній сітці
передбачені місця для двох (2) кваліфаєрів, то у кваліфікаційній сітці повинне
бути дві (2) секції. Якщо чотирьох (4) кваліфаєрів, то у кваліфікаційній сітці
повинне бути чотири (4) секції і т.д. Сітка повинна бути посіяна по секціях.
Кожна секція повинна мати двох сіяних гравців (пари). Перший сіяний повинен
бути розташований на першій лінійці першої секції, другий сіяний повинен
бути розташований на першій лінійці другої секції й так далі до моменту, коли
кожна секція буде мати по одному сіяному гравцю (пари) на першій лінійці
кожної секції. Інші сіяні повинні розставлятися жеребом як одна група.
Перший, кого витягнули жеребом, повинен зайняти нижній рядок першої
секції, другий — нижній рядок другої секції й т.д.
Якщо сіяних гравців немає, то місце у сітці для всіх гравців визначається

жеребом.
- - Участь кваліфаєрів в основній сітці
Як тільки кваліфікація почалася, місця в основній сітці можуть зайняти тільки
переможці кваліфікації й Лакі Лузери. Кваліфікація починається, коли зіграний
перший м'яч першого матчу.
Жереб кваліфаєрів
Після завершення кваліфікації кожен кваліфаєр повинен, шляхом жереба,
зайняти своє місце в основній сітці. Кваліфаєр може бути посіяний, крім цього,
не повинно бути жодних пріоритетів у визначенні місць для кваліфаєрів. У разі,
коли більше одного Лакі Лузера потрапляють до основної сітки, їхня позиція в
основній сітці має визначатися жеребом. Місця Лакі Лузерів повинні бути
визначені жеребом після завершення ігор кваліфікації.
7.4. ОФІЦІЙНИЙ ПОСІВ — ВІДМОВИ ТА ЗАМІНИ СІЯНИХ
Посів не є офіційним до моменту остаточного створення сітки.
Для посіву використовується останній доступний рейтинг.
Будь-які вільні місця, які виникли через відмову сіяних гравців, повинні бути
заповнені наступними за найбільшим рейтингом гравцями. Будь-які вільні
місця, що утворилися внаслідок відмови після виходу Розкладу ігор повинні
бути заповнені Лакі Лузерами.
7.5. ВІДМОВИ
Гравці основної та кваліфікаційної сітки національної та А категорії можуть
відмовитися від участі в турнірі не пізніше ніж за 5 днів до початку ігор
основної сітки без одержання штрафних очок. Для турнірів В категорії не
пізніше ніж за 3 доби до початку ігор основної сітки без одержання штрафних
очок. Форма відмови, яка була надіслана після останньої дати подачі відмов,
буде розцінюватись як Пізня Відмова. Штрафні очки не нараховуються, якщо
гравець один раз на рік надіслав Пізню Відмову, а офіс організаторів отримав
цю відмову до кінця реєстрації на турнір (до 18.00). Гравець, що не відмовився
від участі в турнірі вчасно, буде оштрафований відповідно до Кодексу
Поведінки. Всі відмови повинні бути надісланіі в офіс організаторам турнірів.
Гравці, які зіграли хоча б одну гру на турнірі і які бажають знятися з турніру
повинні до початку свого матчу за місця особисто проінформували головного
суддю або супервайзера турніру про відмову від участі в турнірі. В такому разі
штрафні очки не нараховуються.
7.6. УМОВИ ГРИ
7.6.1 Останній час запуску й закінчення матчів
Матчі повинні бути запущені не пізніше 21.00 київського часу. Всі матчі, які не
були закінчені до 22.00 , мають бути відкладені й перенесені на наступний день
(Головний суддя може відкласти час завершення гри, якщо, на його думку, матч
буде закінчений протягом розумного часу).
7.6.2. Час між Кваліфікацією й Основною сіткою
За відсутності непередбачених обставин, жоден гравець не може грати свій
перший матч першого кола основної сітки поки не минуло, принаймні в
категорії ПРО 2,5 години а в любительських категоріях - 1 година

7.6.3. Час між матчами (час від закінчення одного матчу до початку
наступного) має бути не менший за:
а) Турнір, в якому учасники розподіляються за категоріями:
- Категорія ПРО та Леді - 1,5 години (за згодою гравців та головного судді
турніру час на відпочинок може бути зменшений)
- В категоріях М1, М2 - 30 хвилин.
- М3 та Леді 2 – 20 хвилин.
б) Турнір із спільними сітками (чоловіки, жінки)
до 1/16 включно – 30 хвилин
1/8 та вище - 1,5 години
7.6.4. М’ячі
Офіційним м’ячем турнірів є DUNLOP.

III. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ГРАВЦІВ
Цей кодекс є невід’ємною частиною Регламенту ФСУ
1. Мета кодексу поведінки гравців
Метою цього Кодексу є установлення певних норм поведінки гравців при
проведенні матчів та змагань ФСУ
Кожний учасник турніру повинен упродовж матчу та всього часу
находження в місці проведення турніру дотримуватися вимоги цього Кодексу,
правил сквошу, затверджених Світовою федерацією сквошу, поводитись
коректно по відношенню до інших учасників, глядачів та офіційних осіб
турніру.
Учасник турніру повинен заздалегідь ознайомитися з положенням та
умовами проведення турніру.
2. Покарання, які застосовуються до гравців
Всі покарання, які застосовуються до гравців, визначаються наступними
видами стягнень:
Системою штрафних санкцій, які застосовуються упродовж матчу, згідно
Правил одиночної гри у сквош (попередження, stroke, очко, гейм, матч), зняття
з турніру.
Попередженнями гравця за порушення цього Кодексу.
Накладанням на гравця штрафних очок за повторне порушення цього
Кодексу.
Відстороненням гравця від участі в турнірах ФСУ на певний термін.

3. Зняття (відмова від участі) гравця з турніру або матчу. Відмова від

участі у церемонії нагородження.
Відмова гравця від участі в турнірі пізніше встановленого терміну, за
виключенням випадків, які мають поважну причину, карається начисленням
штрафу «дисциплінарний нуль» без попередження. «Дисциплінарний нуль» це нарахування «0» очок за турнір для гравця. Цей результат буде
враховуватись як один з восьми турнірів, які йдуть до заліку в рейтинг
протягом одного року.
Будь-якому гравцю, який не почав гру упродовж 15 хвилин після виклику
його на матч, зараховується неявка, в результаті чого йому зараховується
поразка, а у випадку повторної неяки, він знімається з турніру головним суддею
змагань, за винятком випадків, коли головний суддя вважає причину запізнення
поважною для відкладення матчу.
Відмова гравця від участі у церемонії нагородження без поважних
причин, карається начисленням штрафу «дисциплінарний нуль» без
попередження. Так як церемонія нагородження є одним з елементів звіту
організаторів перед спонсорами турніру, організатори турніру мають право не
видавати цінні призи та призову сумму гравцю, який без попередження та
поважних причин не з’явився на церемонію нагородження. У разі настання
такого випадку організатор передає інформацію про гравця до
Дисциплінарного комітету ФСУ для накладення санкцій на гравця.
4. Система штрафних санкцій
Для покарання гравців за порушення правил поведінки під час матчу,
Суддя повинен застосувати одне з наступних покарань.
Попередження ( “Попередження за поведінку”).
Stroke, присуджений супротивнику ( “Stroke за поведінку”).
Присудження перемоги в геймі супротивнику (“Гейм за поведінку”).
Присудження перемоги в матчі супротивнику ( “Матч за поведінку”)
Головний суддя має право дискваліфікувати гравця з матчу (турніру) за
будь-яке одне порушення Кодексу поведінки гравців, якщо воно спричиняє
серйозну шкоду іміджу турніру та іміджу гри в цілому, або воно небезпечно для
здоров’я гравців, глядачів або офіційних осіб.
Всі штрафні санкції, за винятком дискваліфікації, застосовуються суддею
матчу. Головний суддя має право винести штрафну санкцію самостійно,
вказавши на це судді матчу. Гравець має бути чітко інформований про будь-яке
рішення судді.
5. Дії гравців, які підлягають штрафним санкціям
5.1. Пунктуальність
Гравецю, який не готовий грати упродовж 15 хвилин після його виклику
на матч має бути зарахована поразка в матчі, у разі повторної порушення знятий з турніру, за винятком випадків, коли головний суддя вважає причину
запізнення поважною для відкладення матчу.
5.2. Вихід з корту

Гравець не може лишати корт включаючи розминку без дозволу судді
матчу. Гравець, який порушив це правило, може бути знятий з матчу, у випадку
повторного порушення – може бути знятий з турніру за рішенням головного
судді, за винятком випадків, коли головний суддя вважає причину виходу з
корту поважною.
5.3. Затримка гри
Передбачувана затримка гри під час матчу (порушення норми G 2 Правил
одиночної гри у сквош) карається попередженням у першому та Stroke у
кожному наступному випадку.
5.4. Перерви у матчі
Між кінцем розминки та початком першого гейму та між гемами може
бути перерва 90 секунд. Гравці можуть залишати корт під час цих перерв, але
повинні бути готові до гри до закінчення перерви 90 секунд.
Порушення часових інтервалів карається попередженням після 20 секунд
та Stroke після кожних наступних 20 (90, 120) секунд.
5.5. Інші види недопустимої поведінки
5.5.1. Нецензурна брань
Гравець упродовж матчу, а також на території турніру не може вимовляти
непристойні (недруковані) слова.
Під нецензурною бранню розуміються, непристойні слова вимовлене
достатньо чітко та голосно, щоб бути чутими суддею, глядачами та іншими
гравцями.
5.5.2. Візуальна непристойність
Візуальна непристойність у даному випадку визначається як показ
гравцем жестів, який має зрозумілий всім образливий зміст за допомогою рук
та/або ракетки, ніг, м’ячів та ін. Гравець не має права робити образливі жести
будь-якого виду в місці проведення турніру або під час матчу.
5.5.3. Кидання м’ячів
Кидання м’ячів визначено, як намірене вибивання м’ячів за межі корту,
агресивні, небезпечні або рисковані удари по м’ячу в межах корту, за винятком
розиграшу м’яча.
Гравець не має права небезпечно або агресивно бити, стукати, або кидати
м’яч в межах або за межі корту за винятком випадкових моментів під час
розіграшу м’яча або розминки.
5.5.4. Кидання ракеток або обладнання
Кидання ракеток або обладнання визначено як намірене, агресивне та
небезпечне руйнування або псування ракеток або обладнання, удари по корту
та предметам на ньому під час матчу.
Гравець не має права небезпечно або агресивно бити, стукати або кидати
ракеткою в межах або за межі корту за винятком випадкових моментів під час
розіграшу м’яча або розминки.
5.5.5. Образа словами
Образа словами визначена як виказання по відношенню до судді,
суперника, глядача, офіційної особи, будь-якої іншої людини слова, які

ображають або принижують цю людину.
Гравець не має права буд-кого ображати в місці проведення турніру
оправданням при цьому не може бути його емоційний стан.
5.5.6. Фізична образа
Фізична образа визначена як недозволене торкання судді, суперника,
глядача, офіційної особи, будь-якої іншої людини.
Якщо це порушення відбувається під час матчу, суддя застосовує
відповідне правило Правил одиночної гри у сквош.
5.5.7 Підказки та вказівки гравцям
На всіх турнірах гравець не має права отримувати під час матчу, крім
перерв між геймами, вказівок та підказок від тренера, інших гравців, глядачів
будь-якої іншої людини. Під підказками та вказівками розуміються словесна,
візуальна або будь-яка інша інформація, отримана гравцем.
Якщо порушення розділу 5.5. відбувається під час матчу, суддя
застосовує відповідне правило Правил одиночної гри у сквош.
За порушення, вказані в п.5.5. як під час матчу, так і у місці проведення
турніру, вчинене повторно - гравець відсторонюється від участі у цьому
турнірі.
5.6. Неспортивна поведінка
Неспортивна поведінка визначена як будь-яка неправильна поведінка
гравця, яка є явно образливою, недоброзичливою або несумісною зі
суспільними та спортивними нормами, яке не потрапляє під будь-яке з
вищевказаних порушень, або є їх сукупністю.
Гравець повинен завжди поводитись згідно коректній спортивній манері
та виказувати повагу до авторитета суддів, прав суперників, глядачів та інших
осіб.
Якщо це порушення відбувається під час матчу, суддя застосовує
відповідне правило Правил одиночної гри у сквош.
За таке порушення вчинене повторно як під час матчу, так і у місці
проведення турніру, гравець відсторонюється від участі у цьому, а також у
наступному турнірі.
Якщо порушення спричиняє серйозну шкоду іміджу турніру та іміджу
гри в цілому, або воно небезпечно для здоров’я гравців глядачів або офіційних
осіб, гравець знімається з даного турніру і дискваліфікується строком на 3
місяці.
5.7. Форма гравця
На корті
Кожен гравець, який не досяг 19 років повинен грати у захисних
окулярах.
Кожен гравець має вдягати чисту і прийнятну форму гравця у сквош.
Неприйнятною формою вважаються светри, спортивні штани, шорти для бігу,
сорочки.
У всіх без винятку змаганнях ФСУ керуватися такими правилами носіння
форми, які повністю підтримуються СФС (Світовою федерацією сквошу):

1.
У всіх суперечливих випадках інтерпретації правил носіння форми
кінцевим є рішення судді матчу.
2.
Форма для гри повинна складатися з футболки з короткими
рукавами, шортів, шкарпеток та спортивного взуття.
3.
Всі елементи одягу повинні відповідати прийнятим стандартам
пристойності, культурних і релігійних традицій країни проведення змагань та
рішенням судді турніру.
4.
У будь-яких матчах, що транслюються по телебаченню, форма
спортсменів повинна відповідати рекламним інструкціям, опублікованим і
загальноприйнятим відповідним телевізійним органом України. Обидва гравці
зобов’язані одягати форму, що чітко відрізняється кольором. Право
першочергового вибору належить гравцям з більш високим рейтингом.
Дотримання цього правила є обов’язком гравців.
Крім того, гравці можуть одягати рекламні футболки з назвою і
логотипом спонсорів.
5.
Гравці можуть носити форму будь-якого кольору або комбінації
кольорів.
На формі та обладнанні гравців не повинні розміщуватись будь-які
комерційні позначення, які порушують законодавство України з реклами, у
тому числі з реклами у засобах масової інформації.
5.14. Тренери, представники та родичі гравців
Правило “неспортивна поведінка” розповсюджується на тренерів, родичів
та інших представників команд та діє на території турніру та під час
проведення турніру.
Недопустима поведінка як на території турніру, так і за його межами,
включаючи поведінку, яка спрямована проти будь-якого гравця, судді турніру
та інших офіційних осіб повинно вважатись як порушення цього правила.
При порушенні цього правила під час матчу гравця безпосередньо біля
корту, гравець карається згідно Правил одиночної гри у сквош. При порушенні
цього правила на території турніру, що створює загрозу іміджу турніру, а також
здоров’ю гравців, суддів, глядачів та офіційних осіб, гравець, тренер, родич або
представник якого припустив порушення повинен бути знятий з турніру.
5.15. Рекламні заходи, офіційні церемонії
Гравці групи професіоналів зобов’язані присвятити 15 хвилин одразу
після кожного матчу, незалежно від його результату, спілкуванню з пресою
(якщо вона цього вимагає).
За дотриманнями цих вимог слідкує головний суддя змагань та офіційний
представник ФСУ.
Учасник турніру, який зайняв призове місце (1, 2 або 3) зобов’язаний
прийняти учать у церемоніі нагородження.
Всі учасники турнірів повинні уважно вивчити та виконувати вимоги
цього Регламенту, Кодексу поведінки гравців, Правил одиночної гри у сквош та
Положень тих турнірів, в яких вони беруть участь.
Організатори турніру повинні перевірити достовірність дати народження
гравця за ліцензією ФСУ. Гравець, який вказав неправдиві відомості
дискваліфікується з турнірів ФСУ до кінця сезону.

IV. Обов’язки офіційних осіб турніру.
1. ОФІЦІЙНІ ОСОБИ ТУРНІРУ
До офіційних осіб турніру належать:
- Організатор(и), які проводять турнір.
- Директор турніру його помічники.
- Головний суддя турніру.
- Лікар турніру.
- Головний секретар.
- Інспектор матчів турніру.
- Учасники – гравці.
- Тренери або представники команд або гравців.
- Співробітники служби безпеки.
- Офіційні представники ФСУ, Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту, управлінь і відділів з питань фізичної культури і спорту
обласних та районних держадміністрацій;
- Акредитовані представники ЗМІ.
1. Організатори турніру
- Організатори турніру – це організація, яка має у відповідності з
законодавством право та можливість провести турнір певної категорії, яка
своєчасно подала до ФСУ заявку на його проведення, сплатила до ФСУ
заявочний внесок та взяла обов’язки провести його у встановлені
календарем ФСУ терміни, згідно наданому Положенню про даний турнір

та цього Регламенту.
- Організатори турніру несуть відповідальність за організацію, проведення
та безпеку у місці проведення змагань та відповідність всім належним
інструкціям і законам, що регулюють охорону здоров’я і безпеку для
життя.
- Організатори турнірів зобов’язані дотримуватися цього Регламенту.
- Організатори турніру призначають директора турніру, головного суддю
та лікаря турніру.
-

-

2. Директор турніру
В обов’язки директора турніру входить організація своєчасної та якісної
підготовки до турніру:
- кортів та їх обладнання;
- спортивної бази - місць проведення турніру (роздягалень, душових
кабін, туалетів, приміщення для головного судді, лікаря, секретаріату,
тощо);
- медичного персоналу;
- місць розташування гравців, суддів, глядачів;
- засобів зв’язку (телефон, факс, електронна пошта);
- оргтехніки (комп’ютера, принтера, ксерокса);
- призів, грамот, сувенірів;
- афіш, програм, запрошень, буклетів, тощо;
- зв’язку із ЗМІ;
- зустрічі та відправлення учасників, культурної програми турніру.
Директор турніру може бути головним суддею, суддею, а також
учасником турніру.

-

-

-

3. Головний суддя турніру
Організатори турніру повинні призначити головного суддю турніру.
Головний суддя спільно з секретарем турніру проводять реєстрацію
учасників на турнірі.
Призначений головний суддя турніру повинен бути знайомим з
Регламентом ФСУ і виступати в якості арбітра у будь-яких суперечках на
місці проведення змагань за відсутності офіційного представника ФСУ,
якого призначає Президент ФСУ. Відмінити рішення судді матчу може
тільки офіційний представник ФСУ, а за його відсутності головний
суддя турніру. Офіційний представник ФСУ, а за його відсутності,
головний суддя турніру має право застосовувати до учасників турніру
санкції аж до зняття гравця зі змагань за порушення Кодексу гравця,
навіть, якщо суддя матчу не виніс таке рішення.
Після закінчення змагань, при необхідності, головний суддя турніру
подає письмовий звіт у офіс ФСУ про результати турніру.
Головний суддя турніру несе відповідальність за проведення турніру в
цілому, своєчасне надання до ФСУ звіту про проведений турнір,
оформленого відповідно цього Регламенту, а також за достовірність
вказаних у звіті даних.

4. Лікар турніру
- Згідно Наказу Держкомспорту України і Міністерства охорони здоров’я
України № 1209/81 від 04.05.95, для медичного забезпечення турніру
запрошується лікар турніру, який повинен мати спеціальність
спортивного лікаря та працювати у лікарсько-фізкультурному диспансері.
У разі відсутності у місті такого диспансеру, лікарем турніру може бути
призначений лікар медичної установи, яке входить в систему охорони
здоров’я України, спеціаліст у галузі спортивної медицини.
- Лікар турніру має право виносити рішення про стан здоров’я гравців
турніру, про можливість гравця продовжувати змагатися на турнірі та
надавати відповідні довідки.
5. Судді з числа гравців
- При потребі, гравці турніру можуть виконувати функції суддів, якщо це
вказано у Положенні про змагання.
- При потребі, гравець, що виграв свій матч, зобов’язаний судити
наступний матч. Такий гравець, у разі відмови від суддівства, повинен
знайти для себе заміну для обслуговування матчу в якості судді. У
противному разі про такий вчинок повідомляється у ФСУ, і до гравця
застосовуються штрафні санкції згідно Кодексу гравця.
6. Секретар призначається директором турніру за згодою головного
судді. Головний секретар повинен вміти працювати на персональному
комп’ютері. Обов’язками головного секретаря є реєстрація заявок гравців
на турнірі, складання впорядкованого списку всіх учасників турніру для
проведення жеребкування, своєчасне відображення поточної інформації
про турнір на інформаційному стенді. Надання учасникам турніру,
представникам ЗМІ результатів матчу, складання звіту головного судді, а
також інші обов’язки за розпорядженням головного судді.

-

7. Інспектор матчів на турнірі призначається директором турніру за
згодою головного судді. Обов’язками інспектору матчів на турнірі є
слідкування за дотриманням порядку на турнірі, своєчасний виклик
головного судді на матч у разі виникнення суперечок, а також інші
обов’язки за розпорядженням головного судді.
8. Категорії учасників турнірів під егідою ФСУ:
Всі гравці поділяються на такі категорії:
Професіонали
любителі М-1
любителі М-2
любителі М-3
жінки Леді (професіонали).
жінки Леді2
жінки Леді3

Спортсменом-професіоналом вважається кваліфікований спортсмен,
який визнає сквош своєю професією, отримує прибуток від занять сквошем,

являючись тренером, або інструктором (в Україні, або за її межами), або
спортсмен, який підписує трудову угоду (контракт) з відповідною організацією
або приватною особою (клуб, команда, менеджер).
Професіоналам не дозволяється брати участь в турнірах серед любителів.
Любителями категорії М-1 вважаються гравці вище середнього та
високого рівня гри.
Любителям категорії М-1 дозволяється брати участь в турнірах серед
професіоналів. Очки, набрані в таких турнірах зараховуються до класифікації
професіоналів і не зараховуються до класифікації любителів М-1. Після участі в
турнірі серед професіоналів, любитель отримує статус «професіонал» до кінця
поточного року. Таким чином любитель до кінця року не має права брати
участь у змаганнях серед любителів.
Любителями категорії М-2 вважаються гравці середнього рівня гри.
Любителям категорії М-2 дозволяється брати участь в турнірах серед
любителів групи М-1. Очки, набрані в таких турнірах зараховуються до
класифікації любителів категорії М-1 і не зараховуються до класифікації
любителів категорії М-2 (якщо гравець одночасно грає на турнірі в двох
категоріях).
Любителям категорії М-2 не дозволяється брати участь в турнірах серед
професіоналів.
Любителями категорії М-3 вважаються гравці початкового рівня гри.
Любителям категорії М-3 дозволяється брати участь в турнірах серед
любителів групи М-2. Очки, набрані в таких турнірах зараховуються до
класифікації любителів категорії М-2 і не зараховуються до класифікації
любителів категорії М-3 (якщо гравець одночасно грає на турнірі в двох
категоріях).
Любителям категорії М-3 не дозволяється брати участь в турнірах серед
професіоналів.
Гравець має право перейти в категорію вище за власним бажанням,
повідомівши про це ФСУ та організаторів турнірів.
ФСУ має право переводити гравців в вищу категорію, якщо такий гравець
має більш високий рівень відносно інших спортсменів даної категорії.

Додаток №1
до Регламенту
проведення юнацьких та дорослих
національних змагань в Україні у 2017 році

Система
підрахунку офіційного рейтингу
Федерації сквошу України
Очки, зароблені в певному турнірі, рахуються за формулою:
Сума очок = Кількість очок згідно зайнятому місцю * Коефіцієнт категорії
учасника * Коефіцієнт категорії турніру.
КОЕФІЦІЄНТ КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКА
У чоловіків любителів і у жінок по 3 категорії: у чоловіків - М1, М2, М3 і у
жінок - Леді, Леді2 і Леді3.
Коефіцієнти категоріі учасників:
Чоловіки: М1 - 10, М2 - 1 і М3 - 0,1
Жінки: Леді - 10, Леді2 - 1 і Леді3 - 0,1.
Коефіцієнти категорії турнірів:
Національний - 1,5
"А" - 1
"В" - 0,75
"C" - 0,5
"D"- 0,25
Займаючи 1 місце в категорії М1, учасник отримує 100 очок з коефіцієнтом
«10», тобто 1000 очок і, займаючи останнє місце - 11 очок з коефіцієнтом «10»
це 110 очок. Далі, в М2 за перше місце - 100 очок з коефіцієнтом «1» - це 100
очок, в М3 за перше місце 100 очок з коефіцієнтом «0,1» - це 10 очок і так далі.

Таким чином, категорії у "Любителі" чоловіків і у жінок «не перетинаються»
між собою при отриманні рейтингових очок і потрапляють в одну загальну
таблицю рейтингу.
У змаганнях, коли любительські категорії об’єднуються в одну сітку
розподілення рейтингових очок відбувається наступним чином : перші 60%
гравців отримують рейтинг за шкалою категорії М1, наступні 20% - за шкалою
М2, останні 20% - за шкалою М3.
Чоловіки ПРО - це окрема категорія і окремий рейтинг, з коефіцієнтом 1.
У випадку проведення турніру під егідою PSA , категорія PSA прирівнюється
до категорії «ПРО» у чоловіків та «Леді» у жінок.
ПЕРІОД РОЗРАХУНКУ І ЗАГАЛЬНА СУМА ОЧКІВ

Підрахунок відбувається за аналогією з міжнародними рейтингами PSA підсумовуються залікові рейтингові очки за вісім кращих турнірів , на яких
виступав гравець протягом останніх 12 місяців.
Наприклад, березневий рейтинг - це очки набрані з 1 березня минулого року по
1 березня поточного року за вісім кращих турнірів кожного з гравців, а вже в
квітні очки за березень минулого року видаляються, а очки за березень
поточного року додаються.
Подивитися, скільки очок за кожен турнір заробив будь-який учасник змагань
можна в розділі Інфо в рейтингу на сайті ФСУ,
Оціночна шкала займаних місць за підсумками виступу в турнірі при системі «за всі місця»
Зайняте місце Нарахування очок в залежності від кількості учасників
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В 2019 році ФСУ запроваджує окремий «Абсолютний рейтинг» в якому будуть об’єднні гравці
“ПРО» та «Любителі» для більш зручного посіву на загальноукраїнських змаганнях з загальною
сіткою учасників. Кретерії по яких буде обчислюватись «Абсолютний рейтинг» будуть опубліковані
додатково.

Додаток №2
до Регламенту
проведення юнацьких та дорослих
національних змагань в Україні у 2017 році

СИСТЕМА
отримання (подовження) статусу гравця Федерації
сквошуУкраїни
1. Для отримання (подовження) статусу гравця ФСУ необхідно заповнити
інформаційну анкету гравця на офіційному сайті ФСУ
2. Надати фотокартку розміром 3,5x4,5 в електронному вигляді.
3. Електронну копію свідоцтва про народження чи копію громадянського
паспорта.

Додаток №3
до Регламенту
проведення юнацьких та дорослих
національних змагань в Україні у 2017 році

Специфіка проведення турнірів національної категорії
1. До турнірів національної
категорії входять:

·

Індивідуальний Чемпіонат
України серед дорослих
·
Кубок України (фінал)
·
Індивідуальний Чемпіонат
України серед юніорів.
За 7 днів до початку турніру

2. Останній день прийому
заявок
3. Штраф за зняття з турніру

·

До складання сіток-внесок
повертається
· Після складання сіток, але до
початку турніру внесок не
повертається
· Після початку турніру – внесок не
повертається

4. Учасники

·
·

5. Категорії

Чемпіонат України серед
дорослих, Кубок України:
· Чоловіки (загальна сітка)
· Жінки (загальна сітка)
Чемпіонат України серед юніорів
· Хлопчики, Дівчатка до 11 років

Громадяни України

·
·
·
·

8. Нагородження

до 13 років
до 15 років
до 17 років
до 19 років

Мінімум 2 судді національної та 1
категорії (club referee). Список
подає суддівський комітет

6. Судді

7. Розклад

Хлопчики, Дівчатка
Хлопчики, Дівчатка
Хлопчики, Дівчатка
Хлопчики, Дівчатка

·

Турніри нац.категорії повинні
проходити не менше ніж на 4
кортах
· Тривалість турніру не менше 2
днів, не враховуючи
кваліфікаційних ігор
· Максимальна кількість учасників:
- для Чемпіонату України серед
дорослих та Кубка України
основна сітка - 64 квал.раунд – 16
(починаючи із 49)
Чоловіки. Жінки 32 квал.раунд - 8
- для Чемпіонату України серед
юніорів
Максимальна кількість учасників 32 Мінімальна кількість у категорії
4
· Турнір проводиться за системою
Monrad(олімпійка з розіграшем
усіх місць). Усі гравці зіграють не
менше 3 матчів
ФСУ надає медалі та дипломи для
Чемпіонату України серед
дорослих та Чемпіонату України
серед юніорів, кубки та дипломи
для Кубка України
Вручення нагородної атрибутики,
а також інших призів, наданими
орг.комітетом відбувається на
церемонії нагородження.

Спонсори– за умови затверджених
спонсорських контрактів, ФСУ має
право на виконання умов
контрактів в рамках турнірів
національної категорії. Орг.комітет
повинен дотримуватися усіх
деталей такої спонсорської угоди.

9. Права ФСУ

10.Обов'язки ФСУ

·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

Надати логотипи ФСУ та
спонсорів
Донести усі контактні дані
організаційного комітету
Надати допомогу у розробці та
підготовці Положення та Заявки на
турнір
Забезпечити розсилку
Положення/Заявки усім гравцям
Узгодити та ухвалити список
суддів
Приймати внески за участь
Ухвалити кандидатуру Директора
та Головного судді
Прослідкувати за коректним
формуванням сіток, у
відповідності із актуальним
рейтингом
Сприяти у складанні суддівського
розкладу
Забезпечити м'ячами для сквошу
Забезпечити нагородною
атрибутикою

11. Посів та розклад

Посів повинен здійснюватись за
поточним (актуальним)
національним рейтингом. Розклад
ігор повинен бути опублікований
на офіційній сторінці ФСУ не
пізніше ніж за 2 дні до початку
турніру

12. Підрахунок рейтингу

Таблиця із підрахунком очок для

Чемпіонату України серед
дорослих, Кубку України та
таблиця підрахунку очок для
Чемпіонату України серед юніорів

