
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 

ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ 
 

ПРОВЕДЕН НА 21.03.2016 г. 

НА НТЦ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

При следния дневен ред: 

1. Организационни; 

2. Разглеждане критериите за участие в ЕЛП и ЕОП и даване на WC за международни 

турнири до 12, 14, 16 и 18г.; 

3. Разни 

Присъствали: Атанас Георгиев, Милко Милев, Галя Ангелова, Албена Иванова, Кристиян Илиев, 

Петър Рангелов, Илия Кушев; гости: Пресиян Коев, Тодор Енев 

По т.1 – ТС избра за свой председател Атанас Георгиев и заместник председател – Милко Милев. 

По т.2 – след задълбочено разглеждане, ТС прие следните критерии заопределяне на състезателите за 

ЕЛП и ЕОП: 

До 12г.   – за ЕОП 

 Първи състезател - Шампионът от ДП;  

 Втори състезател – допълнителни критерии:  

1. Финалистът от ДП; 

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

3. Контролен мач 

 Трети състезател – по предложение на треньора на националния отбор, гласувано от 

ТС. 

До 14 и 16г. – за ЕЛП и ЕОП 

 Първи състезател - Шампионът от ДП;  

 Втори състезател – допълнителни критерии:  

1. До 20 място в ЕТА; 

2. Финалистът от ДП; 

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

4. Контролен мач 

 Трети състезател (за ЕОП)  - по предложение на треньора на националния отбор, 

гласувано от ТС. 

До 18г. – за ЕЛП и ЕОП 

 Първи състезател - Шампионът от ДП;  

 Втори състезател – допълнителни критерии:  

Юноши: 

1. АТР до номер 900; 

1. ITF до номер 400; 

2. Финалист от ДП; 



3. Място в ранглистата веднага след ДП; 

4. Контролен мач 

Девойки: 

2. WTA до номер 500; 

5. ITF до номер 300; 

6. Финалист от ДП; 

7. Място в ранглистата веднага след ДП; 

8. Контролен мач 

 

 Трети състезател (за ЕОП)  - по предложение на треньора на националния отбор, 

гласувано от ТС. 

Критерии за даване на WC от БФТ за основна схема на международни турнири у нас от календара на 

ITF и TE: 

 До 12г. 

 По национална ранглиста, но състезателят да е 11 годишен или по-малък; 

 На забравилите да се заявят, може WC само за квалификации. 

До 14г. 

 По национална ранглиста, но състезателят да е 13 годишен или по-малък; 

 На забравилите да се заявят, може WC само за квалификации. 

До 16г. 

 По национална ранглиста, но състезателят да е 14 годишен или по-малък; 

 На забравилите да се заявят, може WC само за квалификации. 

До 18г. 

Юноши:     Девойки: 

1. АТР до номер 900;   1. WTA до номер 500; 

2. ITF до номер 400;    2. ITF до номер 300; 

3. Шампионът от последното ДП  3. Шампионката от последното ДП 

до 18 години    до 18 години 

4. Финалист от последното ДП до 18; 4. Финалист от последното ДП до 18; 

5. Шампионът от последното ДП   5. Шампионът от последното ДП 

До 16 години    До 16 години 

6. Място в ранглистата    6. Място в ранглистата 

веднага след ДП;       веднага след ДП; 

7. Контролен мач    7. Контролен мач 

 

По т.3 – разгледани бяха изискванията към треньори, състезатели и родители за ЕЛП и ЕОП, както и 

лагери на националните отбори. 

Треньорът: 

 Приема и подписва „Етически кодекс на треньорите по тенис” на Международната тенис 

федерация; 



 До 3 дни след приключване на ангажимента си, прави отчет на своята работа и финансов отчет 

(при неспазване на посочения срок, треньорът следва да бъде лишен от 

възнаграждението си); 

 Е постоянно със състезателите – на корта, в хотела, ресторанта, на разходка, независимо в кой 

град е. 

 

Състезателите се задължават: 

 Да спазват отлично поведение и да не уронват престижа на България, на БФТ, на 

съотборниците си, на клуба си и на треньорите. Да са дисциплинирани и да имат отговорно 

отношение в тренировките, официалните мачове и извън корта, както и реда в официалния 

хотел на турнира (лагера); 

 Да спазват стриктно направената от треньора програма по време на лагера или турнира; 

 Да проявяват търпимост към чуждото мнение и да бъдат толерантни към съотборниците си 

през цялото време; 

 Да познават добре правилника по тенис; 

 Да спазват изискванията за облекло в официални мачове. Да са чисти и спретнати по време на 

тренировка или мач; 

 Да поддържтат реда в стаите на хотела и да са отговорни към личната си хигиена; 

 Винаги да бъдат с добре подготвени сакове, съдържащи всичко необходимо за тренировка и 

мач; 

 Да се уверят, че започват всеки нов състезателен ден с поне две наплетени ракети и грипове в 

прилично състояние; 

Състезател, отказал да участва в лагер на националния отбор или участие в ЕЛП/ЕОП, се 

лишава от финансово подмогане от БФТ за 1 година, участие в националните отбори за една 

година, както и от получаване на WC за същия период. 

За ЕЛП: 

 Родител или личен треньор може да присъства на първенството, но не пътува с групата и не 

може да бъде настанен в същия хотел; 

 По време на престоя, състезателят изпълнява разпоредбите на съответния национален треньор. 

За ЕОП: 

 Родителите не могат да присъстват по време на лагера за първенството и по време на самото 

първенство по никакъв повод; 

 Националният треньорът е постоянно със състезателите – на корта, в хотела, ресторанта, на 

разходка, независимо в кой град е. 

Във връзка с изготвяне спортния календар за 2017 година ТС реши до края на месец юни да се 

предложи на клубовете проект на календар с фиксирани дати на състезанията във всички възрасти. 

Клубовете ще кандидатсват за избран от тях турнир, предложен в календара. 

 

 

Атанас Георгиев 

Председател ТС 


