
 

          

                    ТК „Плевен-ПСК” 

 

НАРЕДБА 

    за МАСТЪРС турнир на „оранжев” корт  

от програмата :  
                                            

                                             09-11 септември 2016 г.  

 

Турнирът е част от програмата на Министерството на 

младежта и спорта и Българската федерация по тенис 

„Тенисът- спорт за всички“ 

 

 
Организатор:  Тенис клуб „Плевен-ПСК” 

Място на провеждане:  гр.Плевен, Тенис комплекс „Копитото” 

Дата на провеждане:  09-11 септември 2016г. 

Право на участие:  Родените след 01.01.2008г. финалисти от 

Регионалните първенства на „оранжев” 

корт, проведени през 2016г. + 4WC  

Срок за заявки:  5 септември 2016 г.  

 e-mail: velianbakalov@abv.bg 

*В заявката да се отбележи дали ще се 

ползва хотел! 

Видове игри:  Единично, в групи. Първите двама от всяка 

група продължават напред за разпределение 

на 1-8 място, а третите и четвъртите от 

групите продължават за разпределение на 9-

16 място. 

mailto:velianbakalov@abv.bg


 

 

Формат на срещите:  1 сет до 4 гейма, полу-финал и финал 2 от 3 

сета до 4 гейма. 

Записване:   09 септември 2016г.  от 15 до 16 часа 

*В деня на записването и техническата 

конференция ще се проведат и първите 

мачове в групите!!! 

Лагер за участниците: За всички 

участници от турнира ще бъде 

организиран лагер на кортовете на ТК 

„Плевен-ПСК“, който започва на 7 

септември от 14 ч. За допълнителна 

информация може да се обръщате към 

Велиан Бакалов GSM: 0885 215 703, e-

mail: velianbakalov@abv.bg  

Топки:  HEAD TIP 2 

Директор на турнира:  Велиан Бакалов GSM: 0885 215 703 

Главен съдия:  TBA 

Финансови условия:  Организаторите поемат хотел, закуска и 

вечеря на участниците и на един 

лицензиран треньор от регион, посочен 

изрично в заявката от отговорника по 

програмата Тенис 10 на всеки регион от 09 

септември вечерта до 11 септември 

сутринта. 

Настаняване:  хотел „Балкан” *** Цена на легло: 25лв на 

вечер (в цената е включена закуска) 

Награди:  купи и медали за призьорите 

Медицинско осигуряване: подсигурено 

 

*Всички състезатели трябва да представят предсъстезателен 

медицински преглед и копие от акт за раждане или международен 

паспорт!!! 
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