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Организатор:   Българска федерация по тенис и Тенис клуб „Хасково“ 

Място на провеждане:  Хасково, парк „Кенана”, зала на ТК „Хасково” 

Дата:     Квалификации: 05-07 януари 2015 г. 

Основна схема: 07-11 януари 2015 г. 

Видове игри:   юноши – единично и двойки девойки-единично и двойки 

Схема на провеждане:  Основна схема: 16 участника (8 поставени)- 12 директно + 4 от квал. 

Квалификация - закрита:24 участника ; Двойки: 8 двойки (4 поставени) 

Право на участие:   Родените между 1.01.2003 г. и 31.12.2006 г 

Само картотекирани състезатели за 2015 год. 

В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ИМАТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ САМО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, 

КОИТО СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО ТАКИВА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ РАНГЛИСТИ ПО ТЕНИС! 

Приемане и поставяне на състезатели : 

     Квалификация: 1.Национална ранглиста. 

     Основна схема: 1. Национална ранглиста. 

Срок за заявки:   22.12.2014 г. - до БФТ, факс: (02)8703078 , e-mail: bft@bgtennis.bg 

Приемат се само писмени заявки! 

Срок за откази:   29.12.2014 г. ; Приемат се само писмени откази! 

Записване:                           Квалификация: 04.01.2015 г. от 16:00 до 17:00 часа 

(техническа конференция)  Основна схема: 07.01.2015 г. от 11:00 до 12:00 часа 

Директор на турнира:  Николай Манчев - тел. 0887 500 549 

Главен съдия:   Тодор Тодоров – тел. 0887 500 584 

Провеждане на срещите:  Единично, основна схема – 2 от 3 тайбрек сета. 

     Квалификация -2 от 3 „къси” сета (до 4 гейма, тайбрек при 4:4) 

     Двойки: 2 тайбрек сета, вместо 3-ти сет се играе “ мач-тайбрек”до 10 точки 

     Използва се системата „no ad” 

Топки:    Head ATP 

Смяна на топките:  Всички срещи ще се играят с 3 нови топки. Смяна на топките в основна схема 

при трети сет от полуфиналите на единично . 

Настилка:    Грийнсет - 2 корта  

Такса участие:   квалификации - 30 лв. ; основна схема - 30 лв. 

Съдийство:    Съдии на стол от основна схема. 

Финансови условия:  Организаторите поемат разходите по хотел и храна (закуска и вечеря) на 

всички  участници от основната схема единично и двойки и на един 

лицензиран треньор от клуб (или на двама лицензирани треньори ако клубът е 

представен от повече от 4-ма състезатели), фигуриращи в писмената заявка на 

клуба и в списъка на треньорите с валиден лиценз за 2015 г.- от 07.01.15 г. 

вечерта до деня (включително) на отпадане на последния състезател от 

съответния клуб от участие в първенството. 

     Участието в квалификациите е за сметка на участниците. 

Официален хотел :  Хотел „Фантазия” - на преференциални цени. 

     При заявката да се отбeлежи дали ще се ползва хотел!  
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Медицинско осигуряване: Ще бъде осигурено медицинско обслужване по време на турнира. 

Състезатели без предсъстезателен медицински преглед и картотека, няма да бъдат допускани 
до участие! 
 

Програма на турнира:  
05 януари- първи кръг квалификация ( 8 мача момчета+8 мача момичета) 

06 януари- втори кръг квалификация ( 8+8) 

07 януари- трети кръг квалификация (4+4) и първи кръг двойки (4+4) 

08 януари-първи кръг основна схема (8+8) 

09 януари- ¼ финали основна схема (4+4) и ½ двойки (2+2) 

10 януари- ½ финал основна схема (2+2) и финали двойки ( 1+1) 

11 януари- финали основна схема и мачове за 3.място (2+2)  

Забележка : По решение на ТС към БФТ на Държавните първенства до 12 г. се играе 

мач за 3.място между загубилите полуфиналисти в игрите по единично. Резултатът от 

срещата може да бъде взет под внимание при определянето на участниците в 

Европейските купи до 12 г. 
 

 


