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Треньорския съвет проведе редовно заседание при следния дневен 

ред: 

1.Определяне на националните треньори за подготовка и участие в 

Европейските зимни купи 

2.Обобщение на решенията за промени в Наредбата за 2018/2019  

приети на предишното заседание на Треньорски съвет и от Техническа комисия 

3.Разни 

 

По т.1 - Определяне на националните треньори за подготовка и участие 

в Европейските зимни купи 

ТС определи следните треньори: 

ТРЕНЬОРИ ЗА ПОДГОТОВКА  И УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ЗИМНИ КУПИ 

ДО 12 ГОДИНИ  
МОМЧЕТА МОМИЧЕТА 
1.МИХАИЛ МИНЧЕВ 1. ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ     
ДО  14 ГОДИНИ    
ЮНОШИ ДЕВОЙКИ 
1.КРУМ КРУМОВ 1. 
ДО  16 ГОДИНИ  
ЮНОШИ ДЕВОЙКИ 
1.КРИСТИЯН ИЛИЕВ 1.ПЕТЪР РАНГЕЛОВ 
 

ТРЕНЬОРИТЕ СЕ ИЗБИРАТ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА НАБЛЮДАВАТ ДЛПЗ, ДА 

ОТГОВАРЯТ  ЗА ПОДГОТОВКАТА ПЕЗ М. ЯНУАРИ И ДА ВОДЯТ ОТБОРА НА 

КУПИТЕ. 

 



По т.2 - Обобщение на решенията за промени в Наредбата за 2018/2019 

г. приети на предишното заседание на Треньорски съвет и от Техническа 

комисия  

ТС прие всички предложения за промени в Наредбата за провеждане на 

състезания по тенис през 2018/2019 година 

Промени в Наредбата за 2019 г. 

След среща в Созопол (на представители на Треньорски съвет, 

Техническа комисия, Съдийска комисия и офиса на федерацията) и заседание 

на Техническата комисия 

Възрастова група до 12 г.: 

- От 2020 г. да отпадне ранглистата до 12 г. Да не се провеждат 

държавни турнири до 12 г. В тази възрастова група да има само регионални 

турнири, а по едно и също време да има турнири във всички региони. Тази 

промяна да бъде предложена и утвърдена от Общо събрание на БФТ. 

- Ограничения за брой турнири, в които един състезател може да 

участва: 9-годишните имат право само на 2 състезания до 12 г. + новия турнир 

за смесени отбори. 10-годишните имат право на 2 състезания до 14 г. и 4 

състезания до 12 г. + новия турнир за смесени отбори. Под „състезания“ се 

разбират всички турнири и първенства, които носят точки за националните 

ранглисти, с изключение на регионалните турнири. Това ще влезе в сила от 

01.01.2019 г., т.е. играни преди това турнири няма да се зачитат. 

Условия за организиране на турнири: 

- С цел подобряване организацията на турнирите от държавния и 

регионалния календар, за клубовете-организатори да се подобрят 

финансовите условия, но да се увеличат значително изискванията и да се следи 

за изпълнението им. 

- Да отпадне гостоприемството за всички държавни турнири. Това да 

бъде предложено и утвърдено от Общо събрание на БФТ. 

- Таксите участие да станат: за регионални турнири – 20 лв., за 

държавни турнири – 30 лв., за държавни турнири за мъже и жени с награден 

фонд – 40 лв., за държавни лични първенства – 50 лв. 

- Организаторите на държавен турнир за мъже или жени с награден 

фонд да получават по 2 кашона топки от БФТ. 

- Наградният фонд за държавните турнири трябва да е минимум 

2000 лева за мъже и 1000 лева за жени. Разпределението на наградния фонд се 



определя от организатора на турнира (дали да бъде и за единично, и за 

двойки; как да се разпределя за различните кръгове), като трябва да започва 

най-малко от полуфиналистите (възможно е само за шампиони или за 

шампиони и финалисти на двойки, ако в турнира има и схема поединично). 

Календар за 2019 г.: 

- Да бъде намален броят на държавните турнири до 12 и 14 г. При 

възлагане на домакинство на държавни турнири да се следват следните 

приоритети: история на турнира, клубове първа категория, клубове с 

достатъчен брой кортове и възможност за добра организация. 

- Във възрастовите групи до 12 и 14 г. ще се организира отборен 

турнир на смесени отбори, който да носи точки за националните ранглисти. 

Отборите се състоят от едно момче и едно момиче от един клуб. 

 Играе се на обща схема на директна елиминация (без 

квалификация), т.е. 1/64-финали, 1/32-финали и т.н. Турнирът ще продължава 5 

дни, като се допуска изиграването на два отборни мача на ден. Примерна 

програма: 

1 ден – 1/64-финали и 1/32-финали 

2 ден – 1/32-финали 

3 ден – 1/16-финали 

4 ден – 1/8-финали и 1/4-финали 

5 ден – 1/2-финали и финал 

 Една отборна среща се състои от: момичета единично, момчета 

единично, смесени двойки (които се играят само при равенство 1:1). Почивка 

преди мача на смесени двойки – максимум 30 минути. 

 Формат на срещите: 2 „къси сета“ + мач-тайбрек до 10 т. 

 Входна такса: 2 по 30 = 60 лева. Лицензиран треньор от съответния 

клуб и/или партньорът имат право да седят на пейката. 

 Дават се точки за ранглистата като за държавен турнир. 

 Всеки отборен мач се играе с нови топки. Съдия на стол само на 

финала. 

Регионални турнири: 

- В регионалните турнири имат право на участие само състезатели от 

региона. 

- Регионалните турнири до 14, 16 и 18 г. да дават точки за 

националните ранглисти от полуфинал – 4.място 8 т., 3.място 10 т., 2.място 13 



т., 1.място 16 т. За националната ранглиста се взимат двата най-добри 

резултата от регионалните турнири. 

- По време на държавен турнир не може да има регионален турнир 

за същата възраст. В един регион не може да има два турнира за една и съща 

възраст по едно и също време. Регионални турнири могат да се провеждат 

само в неучебни дни. Един клуб може да организира само един регионален 

турнир за дадена възраст (регионални лични и отборни първенства не се 

смятат). 

- Схемите за регионалните турнири остават отворени за всички 

участници. Всички регионални турнири (до 10, 12, 14, 16 и 18 г.) продължават 2 

дни и се залагат в календара за 2 дни. Регионалните турнири до 8 г. са в 1 ден. 

- Формат на срещите в регионалните турнири до 14, 16 и 18 г.: 2 

„къси сета“ + мач-тайбрек до 10 т. (вместо 2 от 3 „къси сета“) 

- Отпада изискването за даване на грамоти за всички участници на 

регионалните турнири до 8 и 10 г. При поставяне на състезатели на регионални 

турнири се зачитат и международните ранглисти (както за основна схема на 

държавни турнири). 

- Освен досегашното отборно първенство до 10 г. (две деца до 10 г. и 

две деца до 8 г.) да се организира още едно първенство отборен формат до 10 

г. (едно момче и едно момиче на 9 г. и едно момче и едно момиче на 10 г.). И в 

двата формата ще се провеждат регионални първенства и победителите играят 

на държавно първенство. В новия формат мачът на двойки трябва да е на 

смесени двойки и не се играе при 4:0 след четирите мача поединично. При 

контузия/заболяване/отсъствие на един от играчите, отборът не се 

дисквалифицира, зачита се служебна загуба само в конкретния мач 

поединично. 

Държавни отборни първенства: 

- На държавните отборни първенства до 12, 14, 16 и 18 г. поемането 

на гостоприемство започва от 1/4-финалите. Тази промяна да бъде утвърдена 

от УС. 

- На държавните отборни първенства до 12, 14, 16 и 18 г.  няма 

ограничение в броя на отборите от един клуб. На държавните отборни 

първенства за мъже и жени един клуб може да участва с най-много два отбора, 

както досега. 

- На държавните отборни първенства се поставят 8 отбора (при 8 или 

по-малко участващи отбори – 4). 



- В наредбата да бъде описано как се играят отборните срещи – 1-2-

3-4-двойки до 12 и 14 г., 2-1-двойки до 16, 18 г., мъже и жени. 

- Всички състезатели от отбора да получават еднакви точки за 

националните ранглисти, т.е. да няма значение дали са първа, втора, трета, 

четвърта ракета. „Активни“ състезатели взимат 100%, „неактивни“ състезатели 

(т.е. не взели участие в нито един мач) взимат 50%. 

Други: 

- Отпада даването на треньорски съвети по време на почивките 

между сетовете. 

- При основна схема с 16 участника да има 8 поставени. 

- Ранглистите за мъже и жени да са на принципа на последните 52 

седмици, а не да се чака нов турнир, за да се актуализират. 
 

По т.3 - Разни 

Предвид това, че се предвиждат Държавните първенства на закрито и за 

в бъдеще да се провеждат през месец декември ТС прие нов критерий за 

участие в Зимни европейски отборни купи, а именно: 

- участниците в турнира „Ориндж боул“ и достигнали полуфинал 

и/или по предно класиране, придобиват правото да са бъдат приети отбора за 

Зимните купи  

Остават валидни и всички критерии приети на заседание на ТС на 

21.03.2016 година 

До 12г.  – за ЕОП 

• Първи състезател – Шампионът от ДП;  

• Втори състезател – допълнителни критерии:  

1. Призово класиране (½ финал или финал) на „Ориндж боул“ 

2. Финалистът от ДП; 

3. Място в ранглистата, веднага след приключване на ДП; 

4. Контролен мач 

• Трети състезател – по предложение на треньора на 

националния отбор, гласувано от ТС. 

До 14 и 16 г. – за ЕЛП и ЕОП 

• Първи състезател – Шампионът от ДП;  

• Втори състезател – допълнителни критерии:  

1. Призово класиране (½ финал или финал) на „Ориндж боул“ 

2. До 20 място в ЕТА; 



3. Финалистът от ДП; 

4. Място в ранглистата, веднага след приключване на ДП; 

5. Контролен мач 

• Трети състезател (за ЕОП)  - по предложение на треньора на 

националния отбор, гласувано от ТС. 

До 18 г. – за ЕЛП и ЕОП 

• Първи състезател – Шампионът от ДП;  

• Втори състезател – допълнителни критерии:  

Юноши: 

1. АТР до номер 900; 

2. ITF до номер 400; 

3. Финалист от ДП; 

4. Място в ранглистата веднага след ДП; 

5. Контролен мач 

Девойки: 

1. WTA до номер 500; 

2. ITF до номер 300; 

3. Финалист от ДП; 

4. Място в ранглистата веднага след ДП; 

5. Контролен мач 

• Трети състезател (за ЕОП) - по предложение на треньора на 

националния отбор, гласувано от ТС. 

 

Треньорския съвет към БФТ предлага: 

- националният състезател Адриан Андреев да бъде предложен към ММС 

за награждаване с премия за постигнати резултати на Младежки 

олимпийски игри, Буенос Айрес 2018 г.  

- националните състезатели по тенис Пьотр Андреевич Нестеров и 

Катерина Николаева Димитрова да бъдат предложени за награждаване с 

парични средства от министерството на младежта и спорта за постигнати 

през 2018 година призови класирания на Масътрсите на осемте най 

добри състезатели на Европа – „TENNIS EUROPE JUNIOR MASTERS“. 

 

Атанас Георгиев 

Председател ТС 

 


