
до 12 г. до 14 г. до 16 г. до 18 г. м/ж

ДЛПЗ (5-11.01) Хс ДЛПЗ (12-18.01) Хс  ДЛПЗ (19-25.01) Хс  ДЛПЗ (09-15.02) Хс

ранглиста - 13 януари (вторник) ранглиста - 20 януари (вторник) ранглиста - 27 януари (вторник) ранглиста - 17 февруари (вторник)

ЛокПд (21-26.03) ЛокПд (28-2.04) Пз  (7-11.04) без                  Локо98 (31-05.04) без

ранглиста - 31 март (вторник) Пз (2-6.04) ранглиста - 14 април (вторник) ранглиста - 7 април (вторник)

АлбПд (4-9.04) Хс (14-19.04)  Левски (21-25.04) МТ ЛокПд (12-19.04)

Хс (9-14.04) ранглиста - 21 април (четвъртък) Супер Спорт (14-18.05) без МТ Хс (19-26.04)

ранглиста - 16 април (четвъртък)  МТ Свгр (03-10.05) ранглиста - 1 май (петък) ранглиста - 28 април (вторник)

ЧМВн (20-24.04) МТ СПСл ( 10-17.05)              ДЛП  ТВА  (24-30.05)  Мач Пойнт (19-23.05) без   

МТ Изида (26-03.05)  ранглиста - 19 май (вторник) ранглиста - 2 юни (вторник) ранглиста - 26 май (вторник)

ранглиста - 5 май (вторник)   Августа Траяна СтЗаг (29-02)          Мач Пойнт (17-21.06) без  ДЛП  ТВА  (31-06.06)  

ЧмБс (19-23.05) ДЛП  ТВА  (07-14.06) ранглиста - 23 юни (вторник) ранглиста - 9 юни (вторник)

ранглиста - 26 май (вторник) ранглиста - 16 юни (вторник) МТ  СПСл (28-05.07) Дема (03-07.08) без

ДЛП  ТВА   (15-22.05)  МТ Левски (26-02.08) МТ  Хс  (05-12.07) МТ Дема (9-16.08)

ранглиста - 24 юни (сряда) МТ Банкя    (02-09.08) МТ Дема (12-19.07)   ранглиста - 18 август (вторник)

ДОП  ТВА (02-06.07)  ДОП ТВА (14-18.08) ранглиста - 21 юли (вторник) ДОП ТВА (24-27.08)

    МТ СПСл ( 12-19.07)          ранглиста - 20 август (четвъртък) ГалБс (12-16.08) ранглиста - 1 септември (вторник)

ранглиста - 21 юли (вторник) ЧмБс (31-04.09) ДОП ТВА (20-23.08) НСА (14-18.09) без

 Ямб (19-23.08) ЧМВн (4-8.09) ранглиста - 25 август (вторник) СПСл (5-9.10) без

МТ 15:40 (23-30.08) ранглиста - 10 септември (четвъртък) Пл90 (28-01.09) без ранглиста - 10 октомври (събота)

ранглиста - 1 септември (вторник)   Дема (12-16.09)     Хс (4-8.09) без                                            МАСТЪРС  БФТ

Малееви (7-11.09) 15:40 (19-23.09)               ЛокПд (8-13.09) без                      ранглиста - 20 октомври (вторник)

  Августа Траяна СтЗаг (1-5.10)             Локо98 (27-30.09) ранглиста - 15 септември (вторник)

ранглиста - 7 октомври (сряда) Малееви (5-9.10) СПСл (24-28.09) без            

МАСТЪРС  БФТ ранглиста - 10 октомври (събота) ранглиста - 30 септември (сряда)

ранглиста - 20 октомври (вторник) МАСТЪРС  БФТ МАСТЪРС  БФТ

ранглиста - 20 октомври (вторник) Дема (28-01.11) без

ранглиста - 3 ноември (вторник)

Дати на публикуване на национаналните ранглисти за 2015 г.

Ранглистите ще бъдвт 
публикувани във 
вторник след всеки 

турнир


