
 
Д Ъ Р Ж А В Н О   П Ъ Р В Е Н С Т В О 

З А   В Е Т Е Р А Н И 
 

София, СК „Дема“, 23-25 март 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

 

Организатор:    Българска Мастърс федерация, Българска федерация по тенис, СК "Дема" 
 

Място на провеждане:  СК "Дема", гр. София (закрити кортове) 

      ж.к. "Младост 1-А", бул. "Александър Малинов" №19 

      тел. 02 976 85 85, 0887 945 240, e-mail: tournament@dema-bg.com 
 

Дата:     23-25 март 2018 г. 
 

Видове игри     мъже: единично: 35+, 45+, 55+, 65+; двойки: 35+, 55+ 

и възрастови групи:   жени: единично: 35+; двойки: 35+ 

      При липса на достатъчен брой участници в определена възрастова група, 

      организаторите могат да ги включат в по-долна възрастова група. 
 

Схема на провеждане:   Директна елиминация при записали се 8 или повече участника. 

      Групи при записали се по-малко от 8 участника в съответната възр.група. 
 

Формат на срещите:   Ще бъде уточнен допълнително в зависимост от броя на участниците. 
 

Приемане на състезатели:  При записване състезателите трябва да представят документ за 

      самоличност, чрез който се определя възрастовата група. В първенството 

      имат право на участие състезатели, които навършват 35 г. до 31.12.2018 г. 
 

Поставяне на състезатели:  По 1) ранглиста на ITF, 2) ранглиста на НТЛ 
 

Срок за заявки:   Единично: 16 март на tournament@dema-bg.com 
 

Записване и плащане на такса: До 17:00 ч. на 21 март: 

      - на касата на СК „Дема“ с работно време от 08:00 до 20:00 ч. 

      - или по банков път по сметка: 

Сдружение „Спортен клуб „Дема“ 

Обединена Българска Банка 

IBAN: BG50 UBBS 8002 1026 8978 12 

BIC: UBBS BGSF 

с изпратен платежен ордер на tournament@dema-bg.com 
 

Схема и програма: Ще бъдат изготвени на 22 март след 16:00 ч. и публикувани на 

www.demasport.com 
 

Записване на двойки:  На място на 23 март. 
 

Директор на първенството:  Мариана Ненова, 0887 671922 
 

Главен съдия:    Николай Пръвчев, 0887 500517 
 

Настилка:    3 червени корта в балон 
 

Топки:     Head ATP 
 

Такса участие:   Единично: 25 лева, двойки: 10 лв/човек 
 

Финансови условия:   Всички разходи са за сметка на участниците 
 

Медицинско осигуряване:  Ще бъде осигурено по време на първенството. 

      Всеки състезател е длъжен при записването да подпише декларация, че 

      участва на собствен риск и изцяло е отговорен за собственото си здраве. 
 

Награди:    Купи и медали за призьорите поединично и на двойки, осигурени от БМФ 

 


