
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАТЕГОРИЗАЦИОННАТА КАРТА НА КЛУБОВЕТЕ 

 
 

Тези изисквания ще важат при определянето на категориите на клубовете в края на 2017 г. и за 

разпределението на средствата от ММС за 2018 г. 

 

 

1. Картотекирани състезатели 
 

 клубове без картотекирани състезатели ще са със статут "наблюдатели" и не могат да 

получават средства от ММС 

 

2. Спортно-състезателна дейност 

 клубове без нито една точка по категоризационна карта от т.1 до т.13 вкл. не могат да са I, II 

и III категория и да получават средства от ММС 

 

3. Треньори 

 клубове без поне трима треньори с валиден лиценз за 2017 г. и без поне един треньор с 

лиценз "А", валиден за 2017 г., не могат да са I категория; 

 клубове без поне двама треньори с валиден лиценз за 2017 г. и без поне един треньор с 

лиценз "А" или "В", валиден за 2017 г., не могат да са II категория; 

 клубове без поне един треньор с лиценз "С", валиден за 2017 г., не могат да са III категория; 

 клубове без нито един лицензиран треньор ще са със статут "наблюдатели" и не могат да 

получават средства от ММС. 

 

4. Организирани състезания 

 клубове, които не са провели нито един държавен турнир, държавно първенство, 

международен турнир или поне четири регионални турнира, не могат да са I категория; 

 клубове, които не са провели поне два регионални турнира, не могат да са II категория; 

 клубове, които не са провели поне един регионален турнир, не могат да получават средства 

от ММС. 

 

5. Участие в Държавни отборни първенства 

 клубове, които не са участвали в ДОП за мъже и жени, както и с поне 4 отбора в ДОП за 

юноши и девойки, не могат да са I категория; 

 клубове, които не са участвали с поне 5 отбора в ДОП, не могат да са II категория; 

 клубове, които не са участвали в поне 2 (две) ДОП, не могат да са III категория и да 

получават средства от ММС. 

 

6. Кортове 

 клубове, които нямат поне 4 корта с еднаква настилка на една база, не могат да са I 

категория; 

 клубове, които нямат поне 4 корта на една база, не могат да са II категория; 

 клубове, които нямат поне 2 корта на една база се разглеждат според разпоредбите на 

Устава на БФТ; 

 всички клубове, които са I, II, III категория, трябва да имат договори за самостоятелно 

ползване на тенис база с поне два корта. 


