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ПРОМЕНИ В 

НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 

ЗА 2020 Г. 

 

Формат на срещите 

 

(В сила от 15.03.2020 г.) Всички срещи от квалификациите на всички държавни първенства и 

турнири (за мъже и жени, до 18, 16, 14 и 12 г.) се играят в 2 тайбрек сета, вместо трети сет се играе 

мач-тайбрек до 10 т. (От 2020 г. това правило важи за всички международни турнири на ITF и ТЕ). 

 

На регионалните турнири до 8 г. срещите се играят в 2 от 3 тайбрека до 7 точки. 

 

Въвежда се правилото „1-5-1“ за стартиране на мачове: Максимум 60 секунди трябва да 

изминат от момента, в който последният играч достигне стола си на корта, до провеждането на 

жребия. Веднага след това започва разгрявката с продължителност 5 минути, след края на която 

играчите имат 60 секунди, за да започнат мача. (От 2020 г. това правило важи за всички 

международни турнири на ITF и ТЕ). 

 

Регионални турнири 

 

Системата „игра за всяко място“ отпада за всички възрастови групи с изключение на тази до 8 г. 

 При участващи до 16 състезатели се играе в групи по системата „всеки срещу всеки“. След 

това турнирът продължава само за разпределение на първите места (не се играе за местата 

след 4-то). 

 При участващи над 16 състезатели се играе в схема на директна елиминация (с мач за 3-4 

място). Загубилите в първите си мачове играят задължително в утешителен турнир („бонус 

схема“), който се провежда също по системата на директна елиминация. Препоръчва се 

програмата да бъде изготвена така, че „бонус схемата“ да завърши в първия ден на турнира. 

Регионалните турнири до 8 г. се играят до разпределение на всяко място. 

Регионалните първенства до 12 г. също се играят за всяко място (или за всяко място до 

определена позиция), тъй като са квалификации за държавните лични първенства до 12 г. 

 

Допълнителни възрастови ограничения 

 

(Досегашният текст за състезатели на 9 г. отпада, за състезатели на 10 г. се променя) 

Допълнителни възрастови ограничения за състезатели на 10 г. (родени през 2010 г.): Имат право 

да играят в ДОП до 14 г., а в държавни турнири до 14 г. – само ако са достигнали до финал на 

регионален турнир до 12 г., като не получават точки за националната ранглиста. 

 

Критерии за приемане/поставяне на състезатели 

 

Отпада като критерий за приемане/поставяне на състезатели (за мъже/жени, до 18 г. и до 16 г.) 

класиране в ранглистата на ITF за мъже/жени до №500. 
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Програма на държавните турнири 

 

В деня, в който състезателите играят 2 мача поединично, не трябва да играят двойки. 

 

В деня на записването за основна схема не трябва да се играят срещи от основната схема нито 

поединично, нито на двойки. 

 

Препоръчителна програма за Държавните турнири на открито: 

Ден 0: Записване за квалификация (12:00-13:00 ч.) 

Ден 1: Квалификация 

Ден 2: Квалификация | Записване за основна схема (12:00-13:00 ч.) 

Ден 3: Първи кръг основна схема единично + първи кръг основна схема двойки 

Ден 4: Осминафинали единично + четвъртфинали двойки 

Ден 5: Четвъртфинали единично + полуфинали двойки + финали двойки 

Ден 6: Полуфинали единично + финали единично. 

 

Национални ранглисти 

 

Турнирите по смесени двойки до 16 и 18 г. се зачитат за комбинираните ранглисти, а при мъжете 

и жените – за ранглистите по двойки. 

 

Състезател получава точки за националната ранглиста от международен турнир от календара на 

ITF/TE, провеждащ се в България, само ако след името му в схемата на съответния турнир е 

записано „България“. 

 

За националните ранглисти за юноши и девойки се взимат предвид точките от ДЛПЗ, ДЛПО, ДОП, 

международните турнири от календара на ITF/ТЕ, провеждащи се в България, най-добрите 2 

регионални турнира, както и: най-добрите 5 държавни турнира (до 14 г.), най-добрите 4 държавни 

турнира (до 16 г.), най-добрите 3 държавни турнири (до 18 г.). 

 

Други промени 

 

На държавните отборни първенства за мъже и жени се допуска отборите да не бъдат водени от 

лицензирани треньори. В такъв случай един от състезателите от отбора трябва да бъде номиниран 

за капитан на отбора и има правата и задълженията на официален треньор. 

 

За държавните лични първенства за юноши и девойки официалните треньори, които ще ползват 

гостоприемство, трябва да бъдат заявени от съответните клубове през онлайн системата преди 

края на записването за квалификациите. 

 

В ДОП до 10 г. участват осем отбора – отбор на клуба-домакин (в случай че е участвал в 

съответното РОП, независимо от класирането му) и победителят от региона на клуба-домакин, 

както и завършилите на първо и второ място в останалите региони в съответните РОП (ако клубът-

домакин не е участвал в РОП, от този регион също се класират първите два отбора в класирането). 

 

Треньори и родители имат право да заснемат и записват срещи от турнири от календара на БФТ 

само за свое лично ползване и при предварително уведомяване на главния съдия. 

 

Мастърс-турнирите отпадат от Наредбата и от официалния календар за 2020 г. 
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Възрастова група до 12 г. 

 

Държавни лични първенства до 12 г.: 

 Приемане на състезатели поединично: 

Поради липсата на ранглиста до 12 г., определянето на приетите в основна схема и в 

квалификация на държавните лични първенства до 12 г. ще става въз основа на резултатите от 

регионални първенства (квалификации) до 12 г. на квотен принцип в следното съотношение: 

Югозападен регион / Южен регион / Черноморски регион / Северен регион – 3 / 2 / 2 / 1: 

– при 16 приети (основна схема на държавното лично първенство в зала): 6 от Югозападен 

регион, 4 от Южен регион, 4 от Черноморски регион, 2 от Северен регион; 

– при 24 приети (основна схема на държавното лично първенство на открито): 9 от 

Югозападен регион, 6 от Южен регион, 6 от Черноморски регион, 3 от Северен регион; 

– при 32 приети (квалификация на държавното лично първенство в зала): 12 от Югозападен 

регион, 8 от Южен регион, 8 от Черноморски регион, 4 от Северен регион; 

– при открита квалификация (на държавното лично първенство на открито): всички 

състезатели, участвали в регионалните квалификации. 

В държавно първенство могат да участват само състезатели, които са участвали в 

регионалните квалификации. Ако състезател, спечелил право да участва въз основа на 

класирането си в регионална квалификация, не се заяви или запише за държавното лично 

първенство, неговото място се заема от следващия в класирането. Ако в даден регион 

участват или за държавното първенство се заявят или запишат по-малко деца от определената 

квота, вакантните позиции се заемат от следващите в класирането на други региони. 

Във всички случаи на равни показатели се тегли жребий (например: при еднакво класиране на 

регионални квалификации; за определяне на регион, състезател от който да заеме овакантена 

позиция от друг регион; и т.н.). 

 Поставяне поединично: 

В схемите на държавните първенства до 12 г. няма поставени състезатели. Всички състезатели 

ще се теглят на жребий (през онлайн системата) на общо основание. При техническа 

възможност ще се прави максимално възможно разпределение на състезателите от 

отделните региони в схемите. 

 Приемане по двойки: 

Съблюдава се следният приоритет: 

1. Двама състезатели от основна схема. 

2. Един състезател от основна схема и един отпаднал в последния кръг на квалификациите. 

3. Един състезател от основна схема и един отпаднал в предпоследния (и т.н.) кръг на 

квалификациите. 

4. Двама състезатели, отпаднали в последния кръг на квалификациите. 

5. Един състезател, отпаднал в последния кръг на квалификациите, и един отпаднал в 

предпоследния (и т.н.) кръг на квалификациите. 

6. Двама състезатели, отпаднали в предпоследния кръг на квалификациите, и т.н. 

Ако в някоя от групите, освен в първата, има повече от една двойка, те се подреждат с жребий 

(през онлайн системата). 

В схемите на двойки няма поставени. 
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Регионални първенства до 12 г. (квалификации): 

Регионалните квалификации са отворени за участие за всички картотекирани състезатели от 

съответния регион, които са български граждани и които отговарят на възрастовите ограничения. 

Схемата на провеждане ще бъде обявена в наредбите за самите първенства, като ще се играе за 

всяко място или за всяко място до определена позиция в класирането. БФТ си запазва правото да 

прави промени в регламента за формат на срещите, срокове за заявки и записване/техническа 

конференция и т.н., които ще бъдат обявявани в наредбите за самите първенства. Първенствата 

ще се играят без поставяне на състезатели, на пълен жребий, като се спазват изискванията за 

максимално разпределение на състезателите от един клуб в схемата. 

 

Приемане за международните турнири до 12 г. в България: 

Приемането за участие в международните турнири до 12 г. от календара на ТЕ, провеждащи се в 

България, посредством ОА („Organisers Acceptances“) се извършва на базата на резултати от 

предходни състезания, като критериите ще бъдат обявявани от БФТ. При равни резултати 

(отпадане в един и същи кръг) се тегли жребий. 

 

Държавно отборно първенство до 12 г. 

Провежда се по досегашния регламент, но без поставени отбори. 

Подредбата на състезателите в отбора се дава от треньора на техническата конференция и не 

може да бъде променяна до края на първенството. 

Жребият не се дирижира по никакъв начин, освен в случай на участие на повече от един отбор от 

клуб, при който отборите се разпределят в различни части на схемата. 


