
 

 

 

 

 

Място на провеждане:  Гр. София, СК "Дема" 
      Адрес: ж.к. "Младост 1-А", бул. "Александър Малинов" №19 
      Тел. 02-9768515, E-mail: tournament@dema-bg.com 
 

Време на провеждане:  11-12 юни 2016 г. 
 

Право на участие:   Родените преди 31.12.1999 г., които нямат класиране в световната  
      ранглиста на АТП и са извън първите 24 в националната ранглиста за 
      мъже единично към датата на започване на турнира. Картотека към 
      БФТ не е задължителна. Няма ограничение за бивши професионалисти, 
      треньори, ветерани, любители и др. 
 

Видове игри:    Единично и двойки 
 

Схема на провеждане:  Единично - директна елиминация и утешителен турнир за загубилите в 
      първия си мач. Двойки - директна елиминация 
 

Формат на срещите:   Според броя на записаните участници (един сет до 6 гейма или 
      два от три "къси" сета до 4 гейма с тайбрек до 10 т. вместо трети сет) 
 

Заявки:     До 17:00 ч. на 9 юни 2016 г. (четвъртък преди турнира) 
      на e-mail: tournament@dema-bg.com 
 

Записване:    На 10 юни 2016 г. от 16:00 до 17:00 ч. 
 

Поставяне на състезатели:  Според ранглистата на Верига 17+ (от 24.04.2016 г.) 
 

Директор на турнира:  Мариана Ненова, 0887 671922 
 

Главен съдия:    Николай Пръвчев, 0887 500517 
 

Настилка:    червени кортове 
 

Топки:     Head ATP 
 

Такса участие:   Единично: 30 лева, двойки: 10 лв/човек 
 

Финансови условия:   Всички разходи са за сметка на участниците 
 

Хотел:     "Монтесито" - адрес: София, бул. "Цариградско шосе" №357 
      Единична стая 55 лв, легло в двойна стая 38 лв, легло в тройна стая 31 лв 
      Резервации: 02-9736246 и 0888004820, reservations@hotelmontecito.bg 
 

Награден фонд и 

точкуване за ранглистата 17+: 

 

 

 

 

 

 

 
 

      От турнира на двойки се зачитат 50% от точките в таблицата. 

 

класиране нагр.фонд точки 

победител 170 лв 250 т. 

финалист 110 лв 180 т. 

3-4 място 80 лв 120 т. 

5-8 място 50 лв 80 т. 

9-16 място 30 лв 50 т. 

17-32 място --- 30 т. 

победител - утешителен турнир 40 лв 50 т. 

финалист - утешителен турнир --- 30 т. 

победители - двойки 80 лв 125 т. 


