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Календар на турнирите през 2014 г. , валидни за националните ранглисти 

и на международните турнири в България 

 

 

ЯНУАРИ - ЮЛИ 
(календарът за мъже и жени се потвърждава по месеци) 

7-12 април 

София - ТК "Левски", турнир за мъже "Амбинор къп" 

Основна схема 

Двойки 

Квалификации 

Наредба 

Приети след отказите 

---------------- 

30 април- 04 май 

Севлиево-Мъже 

„Идеал Стандарт-Видима” 

Наредба 

Основна схема 

Квалификации 

Приети състезатели 

---------------- 

5-10 май 

София - ТК "Левски", турнир за мъже "Витоша къп" 

http://www.bgtennis.bg/pub/docs/GrafikRanglisti_2014.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/docs/GrafikRanglisti_2014.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/docs/GrafikRanglisti_2014.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/docs/GrafikRanglisti_2014.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/ambinor_s.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/ambinor_d.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/ambinor_q.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/ambinor_naredba.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/ambinor_prieti1.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/2014_sevlievo_m_naredba.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/sevlievo_ms.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/sevlievo_mq.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/sevlievo_prieti.pdf


Основна схема 

Двойки 

Квалификации 

Приети 

Наредба 

---------------- 

5-9 май 

София - ТК "НСА", държавен  

турнир за жени 

Основна схема 
Наредба 

Приети 

--------------- 

18-22 юни 

ТК "Русе" -държавен турнир за жени Ruse Open 

Наредба 

Основна схема 

------------------ 

15-19 август 2014 г. 

ТК "Приста" - държавен турнир за мъже Prista Open 

Наредба 

Приети 

2-8 септември 

Държавно лично първенство за мъже и жени 

основна схема мъже 

двойки мъже 

квалификации мъже 

основна схема жени 

http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/vitoshacup_ms.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/vitoshacup_md.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/vitoshacup_mq.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/vitoshacup_prieti.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/vitoshacup_naredba.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/nsa_ws.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/nsa_w_naredba.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/nsa_w_prieti.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/ruse_open.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/ruse_open14_md.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/prista_open_nar.pdf
http://www.bgtennis.bg/pub/Calendar%202014/MW/prista_open_prieti.pdf


двойки жени 

квалификации жени 

9-15 септември 

София - ТК "Левски", Турнир за жени "Allianz cup" с награден фонд 25 000 долара 

основна схема 

двойки 

квалификации 

16-22 септември 

Добрич, Турнира за жени "Изида къп" с награден фонд 25 000 долара 

основна схема 

двойки 

квалификации 

23-29 септември 

Варна, Международен турнир за жени с награден фонд 10 000 долара 

основа схема 

двойки 

квалификации 

23-29 септември 

Държавно отборно първенство за мъже 

основна схема 

двойки 

квалификации 

30 септември - 6 октомври 



Хасково, Международен турнир за жени с награден фонд 10 000 долара 

основна схема 

двойки 

квалификации 

7-13 октомври 

Държавно отборно първенство за жени 

основна схема 

двойки 

квалификации 

28 октомври - 2 ноември 

София - "Арена Армеец", Турнир на шампионките на Женската тенис асоциация 

10-14 декември 

41-ви турнир за мъже "Д-р Тодор Тодоров" 
София, зала "София" 

основна схема 

квалификации 

наредба 
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