
 

 

 

 

 

 

 

 

Харків та перша ракетка України Еліна Світоліна проведуть тенісний турнір нового 

формату  – Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation 

Вперше в Україні буде проведено масштабний тенісний турнір Kharkiv City Cup by Elina 

Svitolina Foundation. Це буде справжній тиждень тенісу– одночасно в п’яти тенісних клубах 

міста, на 30 кортах, 300 спортсменів віком від 8 до 97 років будуть змагатися за призи 

першої ракетки України.   Змагання відбудуться з 16 по 22 серпня.    

Новий формат об’єднає абсолютно всіх, хто любить цю гру: дітей, юніорів, дорослих, 

ветеранів, людей з обмеженими можливостями.Професіоналів та аматорів, організаторів 

та клуби.  

Організатором турніру виступає департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської 

міської ради. Коментуючи нову ініціативу, директор департаменту Олексій Чубаров 

відзначив: «З року в рік ми створюємо в Харкові круті спортивні події. Ніколи не опускаємо 

стандарт їх організації. Події такого масштабу в Україні ще не було. Ми пишаємося Еліною 

та її досягненнями. Чудово, що наша почесна громадянка підтримала ініціативу 

проведення Kharkiv City Cup, а її Благодійний фонд став співорганізатором змаганнь. 

Впевнений, що спільно ми зробимо теніс ще більш популярним в місті, та країні загалом». 

«Розвиток тенісу в Україні – моя мета. Харків – моє рідне місто, звідки почався мій шлях в 

професійний світ великого тенісу. Не випадково, саме в Харкові, за масштабної підтримки 

міської влади, буде реалізовано програму мого Благодійного фонду – проведення 

загальноміського тенісного турніру. Саме такі турніри потрібні нашій країні й нашому 

суспільству» – сказала Еліна Світоліна. 

Турнір відбуватиметься в п’яти тенісних клубах Харкова. 

Діти до 10 років змагатимуться в ТК «Унікорт» з 17 по 22 серпня 

Дітей до 12 років прийме «Superior Golf & Spa Resort» з 17 по 22 серпня 

Дівчата до 16 років, дорослі гравці та ветерани тенісу (від 35 до 90+ років) будуть грати в 

ТК «Central Park» з 17 по 22 серпня. На тих же кортах 21 серпня зіграють тенісисти на 

візках. Юнаки до 16 років зіграють в ТК «АКС». Резервні корти, на випадок несприятливої 

погоди організовно в ТК «Sport&Court».  

Нагородження переможців та заключна гала –вечеря відбудуться 22 серпня о 18:00 в 

престижному гольф-курорті «Superior Golf & Spa Resort». Програмою події передбачено: 

традиційний коктейль, зустрічі й спілкування з поважними гостями, гала-вечеря, 

розважальна програма. В рамках гала-вечора відбудеться благодійний аукціон, на який 

буде виставлено ряд унікальних лотів. Всі кошти від аукціону буде направлено на 

реалізацію подальших тенісних програм й розвиток цього виду спорту.  До підтримки 

Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation вже доєднались такі організації, компанії й 

бренди: Федерація Тенісу України, Superior Golf & Spa Resort, IBK Tennis Consulting, 

Book4Sport, USC (Українська Спортивна клініка), Wilson. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Медійну підтримку забезпечують– Всеукраинский журнал «Теніс Club», Інформаційний 

портал Великий теніс України btu.org.ua, Український тенісний портал tennisua.org. 

Додаткову інформацію ви можете отримати за телефоном +38 067 446 44 06 Всеволод 

Кевлич  

Информаційна справка:  

Діти до 10 років грають під егідою Харківського обласного осередку Федерації тенісу 

України. 

Дорослих та юніорів – курує Федерація тенісу України 

Турнір ветеранів (від 35 до 90+ років) – має міжнародний статус й патронаж Міжнародної 

тенісної федерації (ITF) 

Осредок федерації тенісу України в Харківській області організовує й турнір для 

тенісистів на візках й клубно-командний турнір.  

  

Еліна Світоліна ― перша ракетка України, встановила багато національних рекордів. 

Переможниця 15 одиночных турнірів WTA (Women’s Tennis Association), в тому числі WTA 

Finals 2018. Третя ракетка світу в професійному світовому рейтинзі WTA (2019, 2018), 

півфіналістка турнірів Великого Шолому (Wimbledon 2019 и US Open 2019). В 2020 році 

отримала звання «Почесний громадянин Харкова». В 2019 году Еліна заснувала свій 

Благодійний Фонд в Україні, головною метою якого є підтримка юних талантів й розвиток 

тенісу в Україні.  

 


