
 

 

 

ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО  

ЗА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ДО 18 год. 

НАРЕДБА 
 

Организатор: ТК „Левски“ и Българска Федерация по тенис 

Място на провеждане: Гр.София, парк „Борисова градина“ 

Дата: 24.08 – 27.08.2015 година 

Начин на провеждане: В зависимост от броя на участващите отбори, БФТ ще 

определи начина на провеждане на първенството – в групи 

„Round Robin (кръгова система)” или на обща схема. Във 

втория случай, независимо от броя на участниците, се 

преминава към „усъвършенствана система (играе се за всяко 

едно място – от 1-во до 8-мо) след достигане на 

четвъртфиналите.  

Отпадналите в предишните кръгове отбори не продължават 

своето участие в първенството 

Видове игри: 2 (две) срещи единично 1 (една) среща двойки, при следния 

ред: първи ракети, втори ракети, двойки 

Право на участие: Клубове – Всеки клуб има право да участва с максимум два 

отбора при момичетата и момичетата 

Състезатели – Родените между 01/01/1997 и 22/08/2002 год. 

Брой състезатели – Всеки отбор трябва да е съставен 

минимум от 2 (два) и максимум от 4 (четири) състезатели 

Некартотекирани състезатели и чужди граждани няма да 

бъдат допуснати до участие. 

 Състезателите, които са участвали в ДОП до 14 г. или 

ДОП до 16 г. нямат право на участие в първенството. 

Подреждане и поставяне на 

състезатели: 

В отборите състезателите ще бъдат подредени по следните 

критерии: 

 според ранглистите на ATP/WTA 
 според ранглистата на ITF до 18 години (до № 200) 
 според ранглистата на БФТ до 18 години 

Поставяне - Ще се използва класирането на двамата 

състезатели с най- добро класиране. 

Участващите отбори трябва задължително да бъдат 



 

 

водени от треньор с валиден лиценз за 2015 г., който 

трябва да присъства на жребия/техническата 

конференция, както и по време на цялото първенство.  

В противен случай отборът автоматично ще бъде 

отстранен от участие 

Срок за заявки: До 14.08.2015 година до 12:00 часа – Заявяването за турнира 

ще става: 

През онлайн системата http://sabibarb.com/admin/index.php - 

чрез използване на персонален IPN от страна на 

КЛУБОВЕТЕ. 

Чрез писмена заявка от страна на клубовете на e-mail: 

bft@bgtennis.bg 

Срок за откази: До 19.08.2015 година до 12:00 часа  

През онлайн системата http://sabibarb.com/admin/index.php - 

чрез използване на персонален IPN от страна на 

КЛУБОВЕТЕ. 

Чрез писмен отказ от страна на клубовете на e-mail: 

bft@bgtennis.bg 

Записване: 

(техническа конференция) 

23/08/2015 год. – 15:00 ч. – 17:00 ч. 

По време на техническата конференция се дават 

окончателните състави на отборите и се извършва 

поставянето им. 

Директор на турнира: Николай Манчев, тел.0887500549 

Главен съдия: Милена Коцева, тел.0887612010 

Провеждане на срещите: Срещи на елиминация (първи кръг, втори кръг, 

четвъртфинали, полуфинали, финал) и среща за 3-о място: 

Единично - 2/3 тайбрек сета. Двойки - вместо трети сет се 

играе “мач-тайбрек” (до 10 т.) Прилага се правилото "но ед" в 

гейма. 

Топки: HEAD ATP 

Смяна на топките: Три нови топки за всеки мач.  

Настилка: Клей – 8 корта 

Такса участие: 100 лв. на отбор 

Съдийство: Съдии на стол за финалните срещи. 

За останалите срещи ще има съдии на клетка. 

Финансови условия: Организаторите се задължават да осигурят нощувка, закуска и 

вечеря на отборите (2-4 състезатели и 1 лицензиран треньор с 

платен лиценз за 2015 г.), по време на протичане на 

http://sabibarb.com/admin/index.php
http://sabibarb.com/admin/index.php


 

 

първенството както следва: през първия ден на първенството 

и от деня на четвъртфиналите до края на първенството 

Разходите по участието на втория отбор от клуб са за сметка 

на участниците. 

Официален хотел : Официален хотел: Парк хотел „Москва“ 

При подаване на заявките отбележете дали ще се ползва 

хотел. 

Награди: Купи и медали за финалистите 

Медицинско осигуряване: Ще бъде осигурено по време на турнира. 

Задължително е представянето на предсъстезателен 

преглед при записването за турнира. 

Забележка:  По време на техническата конференция не е необходимо да 

присъстват Номинираните от клуба състезатели.  

Двама състезатели от всеки отбор, чието класиране е било 

използвано за поставянето на отбора, са длъжни да изиграят 

поне една среща поединично – в противен случай отборът се 

дисквалифицира. 

 

 


