
 
 

 
 

 

 
 

НАРЕДБА 

за тенис турнир МАСТЪРС 

за момчета и момичета до 10 години 
СК "Дема", 31 август - 2 септември 2016 г. 

за наградите на ОББ 
 

Организатори:  СК "Дема" и Българска федерация по тенис 
 

Място на провеждане: Спортен комплекс "Дема", София, Младост 1-а, бул. Ал.Малинов №19 
 

Време на провеждане: 31 август - 2 септември 2016 г. 
 

Възраст:   Родени през 2006 и 2007 г. 
 

Право на участие:  Финалистите на Регионалните първенства за 2016 г. за момчета и 
     момичета до 10 г. + 4 "уайлд карти" 
 

Срок за заявки:  21.08.2016 г. по и-мейл на: tournament@dema-bg.com 
 

Срок за отказ:   26.08.2016 г. по и-мейл на: tournament@dema-bg.com 
 

Записване:   31.08.2016 г. (сряда) от 12:00 до 13:00 ч. на място 
     Техническа конференция от 13:00 ч. 
 

Видове игри:   Единично 
 

Схема:    Първоначално в групи по системата "всеки срещу всеки". Първият и 

     вторият в класирането на групите образуват първа осмица, в която 
     се играе усъвършенствана система до пълно разпределение на местата. 
     По същия начин третият и четвъртият в класирането на групите 
     играят за местата от 9-о до 16-о. 
 

Формат на срещите:  Един сет до 6 гейма. Полуфинали и финали в първата осмица: 
     2 сета до 4 гейма (тайбрек при 4:4) + мач-тайбрек до 10 точки 
 

Директор на турнира: Катя Брезина, тел. 02 9768527, 0886 888871 
 

Главен съдия:   Мариана Ненова, тел. 0887671922 
 

Топки:    Head T.I.P.3 
 

Такса участие:  30 лева 
 

Медицинско обслужване: Ще бъде осигурено 
 

Награди:   Купи и предметни награди, осигурени от ОББ 
 

Финансови условия:  На състезателите и на по 1 лицензиран треньор от регион ще бъдат 
     осигурени безплатно нощувка, закуска и вечеря от 31.08 (вечеря) 

     до 02.09 (закуска). 
 

Настаняване:   Участниците и треньорите ще бъдат настанени в хотел "Кабу" 
     (ж.к. Младост 3 - на пешеходно разстояние от клуба). За всеки регион 
     ще бъдат осигурени три стаи - една за участващите момчета, една за 

     участващите момичета и една за треньора (приемат се само 
     лицензирани треньори с валиден лиценз за 2016 г.). Настаняването 
     става само срещу настанителна бележка от СК "Дема". 
 

     Придружаващи лица могат да бъдат настанявани в хотела само при 
     наличие на свободни стаи или легла. 
 

Лагер:    За всички участници ще бъде организиран лагер на БНТЦ. Те трябва 

     да се явят на 29.08 (понеделник) в 12:00 ч. Допълнителна информация 
     от координатора на програма "Тенис 10" Пресиян Коев - 0887 500593. 


