KINDER KÖRVERSENY a FAIR PLAY jegyében
PS zöld pályás és U12 VERSENYZŐK SZÁMÁRA
( + PS piros U8 és narancs U9 )

* Figyelem 2023-tól zöld pályán 11 éves játékosok is indulhatnak a PS
versenyeken, azonban a Kinder versenysorozat mesterversenyére, csak
a pontversenyben a zöld pályás versenyeken legjobban szerepelt U10-es
játékos szerez indulási jogot.
(A nemzetközi mesterversenyen csak U10 és U12 kategória van)

* Figyelem 2023-ban a Kinder sorozat versenyszámai mellett, PS piros
és narancs korosztály versenyszámai is megrendezésre kerülnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023-ban is megrendezésre kerül a Kinder
versenysorozat, amelyet a Ferrero Group "Joy of Moving" projektjének
keretei között rendeznek. A program több mint 30 országban mozgat meg
rendszeresen, több mint négy millió gyermeket és ösztönzi őket arra, hogy
testmozgással teli, aktív életet éljenek.
A mozgalom célja és ezáltal a versenysorozat célja is, a mozgás öröme, az
egészséges életmód hirdetése, a sportág népszerűsítése, a fairplay
ösztönzése a 12 éven aluli gyerekek körében.
A teniszverseny sorozat idén 14 országban indul el, közöttük
Magyarországon is, ahol 8 állomása lesz a sorozatnak. Mind a 8 állomás
ranglista pontot adó verseny lesz (U12 korosztályban).
Az olasz jogtulajdonos kérése alapján az U12-es korosztályos ranglista első
20 helyezettje (a versenyre történő nevezéskor értendő ranglista szerint)
nem indulhat a Kinder versenysorozat adott versenyén. A pontverseny
megnyeréséhez azonban nem kötelező az összes versenyen szerepelni.

A verseny célja elsősorban a még kezdő és feltörekvő versenyzők
ösztönzése és megerősítése a versenyeken való indulásban, valamint az,
hogy a korosztályból azok, akik még nem szerepelnek a legjobbak (top 20)
között is esélyt és lehetőséget kapjanak egy színvonalas versenysorozat
megnyerésére.
A versenysorozat egy nemzetközi – külföldön megrendezésre kerülő mesterversennyel zárul, ahol kizárólag magyar állampolgár U10-es és
U12-es versenyző indulhat, így a Magyarországi versenysorozatban is csak
magyar állampolgár versenyzők nevezhetnek.
A Mesterverseny
novemberben kerül megrendezésre, ahova a körverseny legjobbjai
utazhatnak ki. A pontos időpont és helyszín a második félév során kerül
majd kihirdetésre.
Magyarországot 1 fiú és 1 lány versenyző képviselheti a megrendezett
korosztályokból, azaz összesen 4 fő.

Korosztályok és versenyszámok
•
•

Zöld pályás és U12-es versenyeken vigaszág
ÚJDONSÁG! Az MTSZ Versenysport és Utánpótlás Bizottsága valamint
Gyermektenisz Bizottsága döntése értelmében 2023-ban a KINDER
KUPÁK alkalmával Play+Stay (U8 és U9) versenyek is megrendezésre
kerülnek.

A KINDER Joy of Moving körverseny SZERVEZŐINEK
A Kinder Kupa megszervezésére azok az MTSZ tagszervezetek
jelentkezhetnek, akik a következő feltételeket tudják vállalni:
•
•

Legalább 6 teniszpálya biztosítása 2 teljes napra (reggel 8 és este 19
óra között)
Play+Stay piros és narancs pályák előkészítése, felvonalazása illetve
a mérkőzésekre játékvezetők delegálása. ( össz.max 4 fő )

A KINDER Joy of moving körverseny részvételi feltételei versenyzők
számára:
•

a zöldpályás versenyszámban való induláshoz minimum Play+Stay
2022-es játékengedély, az U12-es versenyszámban minimum
JUNIOR játékengedély szükséges.

Korosztályok
L12 és F12 (Az aktuális ranglista első 20 helyezettje nem indulhat)
Az U12-es versenyek korosztályi szabályozása a mindenkori MTSZ L12 és
F12-es korosztályra vonatkozó versenyszabályzat.

Zöld pályás
• Az “zöld pályás” versenyszámokban a 2023-as Play+Stay szabályok
szerint 11 éves, 10 éves, 9 éves versenyzők indulhatnak, de közülük
nem indulhatnak azok, akik az F12/L12-es és/vagy az F14/L14-es
ranglistákon, az 1-20. helyen szerepelnek.
• A zöld pályás versenyszámok megrendezésére a mindenkori
Play+Stay versenyszabályzat vonatkozik.
• Figyelem! Habár a zöld pályás versenyeken a 2023. január 1-től
érvényes PS szabályok szerint U11-es versenyzők is indulhatnak, a
nemzetközi MASTERS versenyre KIZÁRÓLAG a pontverseny legjobb
U10 versenyzője utazhat ki.
Play+Stay L8, F8 és L9, F9
•

Az U8 és U9-es versenyszámokra
versenyszabályok érvényesek.

mindenkori

Play+stay

Hivatalos labda
• A Kinder Kupán a PS korosztályokban kizárólag az MTSZ által
elfogadott tárgyévre, (vagy az általa meghatározott periódusra)
vonatkozó érvényes Play + Stay labdapool által meghatározott
márkájú Play + Stay labdát kell használni.
• Az U12-es korosztályban bármilyen az MTSZ által elfogadott labda
használható.
Nevezés
• A versenyekre kizárólag magyar állampolgár nevezhet, mert a
nemzetközi versenykiírás szerinti feltétel, hogy „egy adott ország,
kizárólag a saját országának állampolgárát nevezheti a nemzetközi
mesterversenyre”.
• A versenyeken kizárólag érvényes éves MTSZ Play + Stay vagy
Junior matricával és érvényes sportorvosi engedéllyel lehet indulni.
• A versenyekre nevezni az MTSZ Versenyzónában kell.
• A versenyeken egy versenyző egy napon csak egy versenyszámban
indulhat.
Nevezési díj
A nevezési díj mindig a verseny idejében, a korosztályos vonatkozó,
érvényes MTSZ által meghatározott összeg.
A PS versenyszámok ( piros,narancs,zöld ) versenyek szervezése
• A versenyeket lehetőleg 9:00 és 20:00 óra között le kell bonyolítani.
• Az utolsó pályára küldési időpont: 19:30.

•
•
•

Az adott versenyszámokat kötelező egy nap alatt lebonyolítani.
A mérkőzéseket az U8 és U9-es versenyszámok esetében
játékvezetővel kell lejátszani.
A KINDER versenyek PS versenyszámait kizárólag körmérkőzéses
formában lehet kezdeni. A körmérkőzések után az indulók számától
függően, helyosztókkal vagy körmérközésekkel fejeződnek be.

Díjazás
• Minden helyezett egyedi KINDER kupát kap (1-3. hely)
• A vigaszág helyezettek egyedi érmet kapnak (1-3. hely)
• Minden induló egyedi KINDER pólót kap
Szabályok az U12-es korcsoportban való játékhoz
•

A meccsek lebonyolítása az U12-es korosztályban két db 4-es szettel
az MTSZ szabálykönyvének megfelelően történik.

Szabályok a PS zöld korcsoportban való játékhoz
•
•
•

A zöld pálya mérete megegyezik a „hagyományos” teniszpálya
méretével (23,77 x 8,23 méter).
A meccsek 1 db 4-es szettig tartanak. 4:4 állás esetén, normál tiebreak dönt.
A mérkőzést a rendes teniszmérkőzések szabályai szerint kell
játszani.

Lebonyolítás a Ps zöld korosztályban
• 3-5 nevezőig körmérkőzéses formában, egy csoportban.
• 6-8 nevezőig körmérkőzéses formában, két csoportban, helyosztók
1-7 helyért. (csoport elsők és a csoport másodikok játszanak
egymással)
• 9-12 nevező esetén 3-4 fős csoportok körmérkőzéses rendszerben,
csoportelsők jutnak tovább és egy újabb körmérkőzéssel döntik el a
helyezéseket.
• 12 fő feletti nevezés esetén 3-4-es csoportokban körmérkőzés, a
csoport elsők jutnak tovább és kieséses sorsolással döntenek az első
3 helyről. A harmadik helyért nem kell játszani.
• Aki nem nyer mérkőzést, az minden esetben 2 pontot kap.
A körverseny tervezett időpontjai
1.
2.
3.
4.
5.

2023.
2023.
2023.
2023.
2023.

április 29-30.
május 13-14.
július 1-2.
július 15-16.
augusztus 5-6.

6.
7.
8.

2023. augusztus 18-19.
2023. szeptember 9-10.
2023. szeptember 23-24.

NEMZETKÖZI MESTERVERSENY:
A Mesterverseny időpontja és helyszíne a nyár folyamán kerül kijelölésre a
KINDER Joy of Moving Tennis Trophy szervezői által.
Mesterversenyen való szereplés feltételei
•
•
•

A PS zöld pályás versenysorozat pontversenyében legjobban szereplő
U10-es ( 9 és 10 éves ) játékos : 1 fiú és 1 lány versenyző
U12-es (10 éves, 11 éves és 12 éves ) korosztályban a pontverseny
győztesei: 1 fiú és 1 lány versenyző

A mesterverseny költségeit az MTSZ és a verseny jogtulajdonosa biztosítja.
A mesterversenyre az MTSZ az utazás költséget fedezi, valamint a kiutazó́
csapatnak kísérőt biztosít.
A körverseny pontozása az U12-es
versenysorozat ranglistapontozásával:
Helyezés
1.
2.
3-4
5-8
9-16
17-32
33-64

Körverseny
/Ranglista
pont
20
15
10
6
4
2
1

korosztályban

Vigaszág
helyezés
1.
2.
3-4
5-8

megegyezik

a

Körverseny/
Ranglista pont
6
4
2
1

A körverseny pontozása a zöld korosztályban, körmérkőzés utáni kieséses
tábla esetén (aki nem nyer mérkőzést, az 2 pontot kap):

Helyezés
1.
2.
3.
4.
5-8
csoport 2.
csoport 3.
csoport 4.

Körverseny
pont
20
15
10
10
6
4
3
2

A körverseny pontozása a PS zöld korosztályban, 8 főnél kevesebb
jelentkező esetén minden hely kijátszásra kerül, a helyezettek az alábbi
pontokat kapják.:
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
További információ:
Orbán-Sebestyén Katalin
Gyermektenisz Vezető
Email: playandstay@huntennis.hu

Körverseny
pont
20
15
10
10
4
3
2

