
 
 
 

ПЕТИ „МАСТЪРС“ ТУРНИР 2019 | 5-6 ОКТОМВРИ | СК „ДЕМА“ 
НАРЕДБА 

 

Място на провеждане:  Гр. София, СК „Дема“ 
     Адрес: ж.к. "Младост 1-А", бул. "Александър Малинов" №19 
     Тел. 02-9768555, E-mail: tournament@dema-bg.com 
 

Време на провеждане:  5 октомври 2019 г. – единично (при по-голям брой участници финалът може 
да се играе на 6 октомври сутринта) 

     6 октомври 2019 г. – двойки 
 

Право на участие:  Родените преди 31.12.2002 г., които нямат класиране в световните ранглисти на АТР и 
ITF за мъже (съответно за сингъл или двойки) и са извън първите 24 в националната 
ранглиста за мъже единично към 5 октомври. Картотека към БФТ не е задължителна. 
Няма ограничение за бивши професионалисти, треньори, ветерани, любители и др. 

 

Схема на провеждане:  Единично: Директна елиминация и утешителен турнир за загубилите първия си мач. 
      Двойки: Групи по системата „всеки срещу всеки“, полуфинали и финал. 
      Схемата може да бъде променена в зависимост от броя на участниците. 
 

Формат на срещите:  Според броя на записаните участници (един сет до 6 гейма или два "къси" сета 
до 4 гейма и тайбрек до 10 т. вместо трети сет). 

 

Заявки:    До 17:00 ч. на 3 октомври 2019 г. (четвъртък преди турнира) 
     на e-mail: tournament@dema-bg.com 
 

Записване:   Единично: на 5 октомври (събота) от 9:15 до 9:45 ч. на място 
     Двойки: на 6 октомври (неделя) от 9:15 до 9:45 ч. на място 
 

Поставяне на състезатели: Според ранглистата на Верига 17+ след четвъртия турнир 
 

Директор на турнира:  Катя Брезина 
 

Главен съдия:   Мариана Ненова, 0887671922 
 

Настилка:   червени кортове 
 

Топки:    HEAD 
 

Такса участие:   Единично: 30 лв., двойки: 15 лв./човек 
 

Финансови условия:  Всички разходи са за сметка на участниците
 

Награден фонд: победител финалист 1/2-финалисти 1/4-финалисти 
единично 180 лв. 120 лв. 70 лв. 40 лв. 
двойки 180 лв. 100 лв. 60 лв. - 

 

Точкуване за ранглиста 17+: 1.място 2.място 3-4 м. 5-8 м. 9-16 м. 17-32 м. 33+ м. 
единично 500 360 240 160 100 60 20 
утешителен турнир 100 60 30 - - - - 
двойки 250 180 120 80 50 30 10 

 


