
ЧЕТВЪРТИ ТУРНИР 
1-2 СЕПТЕМВРИ, 
ТК „ХЕПИ УИН“ 

НАРЕДБА 
 
Място на провеждане:  Гр. София, ТК „Хепи Уин“ 
      Адрес: Овча купел, ул. Коломан №1, стадион Славия 
 

Време на провеждане: 1 септември 2018 г. – единично (При по-голям брой участници финалът 
може да се играе на 2 септември сутринта) 

      2 септември 2018 г. – двойки 
 

Право на участие:   Родените преди 31.12.2001 г., които нямат класиране в световната 
ранглиста на АТП (съответно за сингъл или двойки) и са извън 
първите 24 в националната ранглиста за мъже единично към 1  
септември. 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 в 
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 30 август 2018 г. (четвъртък преди турнира) 
      на e-mail: tournament@dema-bg.com 
 

Записване:    Единично: на 1 септември (събота) от 9:15 до 9:45 ч. на място 
      Двойки: на 2 септември (неделя) от 9:15 до 9:45 ч. на място 
 

Поставяне на състезатели:  Според ранглистата на Верига 4MOVE 17+ след третия турнир 
 

Директор на турнира:   Росен Богданов, 0878 911911 
 

Главен съдия:    Николай Пръвчев, 0887 500517 
 

Настилка:    червени кортове 
 

Топки:     Head ATP 
 

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 250 180 120 80 50 30 10 
утешителен турнир 50 30 15 - - - - 
двойки 125 90 60 40 25 15 5 

 


