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1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 1.1. Цел и задачи 
Целта на Наредбата е да способства за уеднаквяването на изискванията и 
критериите при провеждане на всички турнири от календара на БФТ за 2017 
година. Всички състезания по тенис ще се провеждат съгласно Правилaта по 
тенис и Кодекса за поведение на Международната Тенис Федерация (ITF) и 
Наредбите, приети от БФТ. 
В този смисъл Наредбата представлява официален документ и отклонения от 
заложените в нея разпоредби могат да бъдат допускани само при 
изключителни обстоятелства и единствено с писменото съгласие на БФТ. 
Основните задачи, залегнали в Наредбата, са: 
 Финансиране, администриране и ръководство на Държавните 

Първенства по тенис за всички възрасти с цел излъчване на шампиони за 
съответните възрасти и повишаване нивото на българския тенис като 
цяло. 

 Администриране и контрол върху останалите състезания от вътрешния и 
международен календар на федерацията с цел създаването на еднакви 
условия за изява на всички състезатели и протичането им в 
спортсменски дух. 

 
1.2. Ръководство на турнирите и длъжностни лица 

Държавните Първенства, както и всички останали турнири, одобрени и 
заложени в годишния календар, се администрират и ръководят от БФТ със 
съдействието на Съдийската колегия, клубовете-организатори и други 
заинтересовани органи. 
В зависимост от ранга на съответния турнир е задължително осигуряването на 
следните длъжностни лица: 
 Турнирен Директор 
 Главен съдия 
 Съдии на стол и съдии на клетка 
 Спортен лекар (кинезитерапевт) 

Правата и задълженията на длъжностните лица са разгледани в Приложение 
№3 (стр. 34) от настоящата наредба. 

 
1.3. Възрастови групи: 

 до 12 г. – право на участие имат родените между 1.01.2005 г. и 31.12.2008 г. 
 до 14 г. – право на участие имат родените между 1.01.2003 г. и 31.12.2007 г. 
 до 16 г. – право на участие имат родените между 1.01.2001 г. и 31.12.2004 г. 

разрешава се участие на състезатели навършили 12 год., преди датата за 
започване на основната схема на съответния турнир. 

 до 18 г. – право на участие имат родените след 1.01.1999 г., които са 
навършили 13 г. преди датата на започване на основната схема на 
съответния турнир. 
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 мъже и жени – право на участие имат състезателите, които са навършили 14 
години преди датата на започване на основната схема на съответния 
турнир. 
 

1.4. Видове турнири 
В зависимост от вида турнирите могат да бъдат определени като: 
1.4.1. Международни турнири 
1.4.2. Държавни първенства 
1.4.3. Турнири: 
 Държавни турнири: 

 с гостоприемство 
 без гостоприемство 

 Регионални турнири 
 Турнири за ветерани 
 Турнири по програма „Тенис 10“ 

Всеки клуб има право да кандидатства за организирането на неограничен брой 
държавни или регионални турнири. Броят на турнирите в календара за 
годината е ограничен и се определя от БФТ. 
 

 1.5. Право на участие в турнирите имат състезатели, които: 
 са редовно картотекирани за настоящата състезателна година;\ 

картотекиране на състезатели след официалния краен срок за годишна 
картотека, ще бъде възможно до 15 (петнадесет дни) преди датата на 
започване на турнира (първенството) 

 клубът, към който са картотекирани за настоящата състезателна година 
да е заплатил членския си внос.  

 не нарушават възрастовите ограничения, заложени в тази Наредба; 
 имат редовно заверен и валиден предсъстезателен преглед; 
 не участват в друг турнир по същото време;  
 имат пусната официална заявка за участие, подадена в срок, през онлайн 

системата за заявяване.  
В държавните и регионални турнири имат право да участват и чужди 
граждани, ако са редовно картотекирани към съответния тенис клуб. 
В регионалните първенства, регионалните отборни първенства, мастърс 
турнирите до 8 и до 10 години, могат да участват само български граждани. 

 
1.6. Класиране и ранглисти 

Само картотекирани състезатели могат да имат класиране в националните 
ранглисти. Класирането се извършва на база на събраните точки в 
индивидуалните и двойкови турнири през годината, съгласно Правилата на 
БФТ за изготвяне на ранглистите (виж стр. 50). 
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2. ЗАЯВЯВАНЕ НА ТУРНИР ЗА КАЛЕНДАРА НА БФТ 
 
Само клубове, които са членове на БФТ, могат да организират и провеждат 
турнири, които да са включени в държавния и в регионалните календари на 
БФТ. 
Заявките за включване в държавния календар се изпращат до БФТ в 
определените за това срокове на предходната година. Изготвеният след този 
срок държавен календар е окончателен. След приемането му, добавяне на нови 
турнири може да се извършва само в случай на отпадане на включен в него 
турнир. При мъжете и жените нови турнири могат да бъдат допълнително 
заявявани и включвани в календара, ако заявката е получена в БФТ до 45 дни 
преди датата, обявена за турнира. 
Заявките за включване в регионалните календари се изпращат до съответния 
регионален координатор в определените срокове в началото на годината. 
Допълнителни заявки за включване в регионалните календари могат да бъдат 
изпращани до 45 дни преди датата, обявена за турнира. Регионални турнири 
следва да се провеждат през учебно време само в събота и неделя, а по време на 
ваканциите – и в делнични дни. 
Определени седмици през годината са запазени за провеждане на Държавни 
първенства. В седмиците, в които има отборни първенства до 12, 14, 16 и 18 
години, мъже и жени, не трябва да се провеждат други турнири за тези 
категории. По възможност личните първенства трябва да се провеждат заедно 
за юноши и девойки.  
Всяка заявка трябва да следва приетата от БФТ форма и да съдържа следната 
точна информация: 
 име и място на провеждане на турнира; 
 време на провеждане на турнира; 
 възрастова група на участниците; 
 размер на основната схема (за държавни турнири); 
 директор на турнира; 
 главен съдия на турнира; 
 финансови условия за участниците; 
 лице за контакт, телефон, факс, e-mail; 
 брой кортове и вид на настилката; 
 разпределение на награден фонд (за турнири за мъже и жени); 
 друга полезна информация. 

Заявките са официален документ и следва да са подписани и подпечатани от 
Председателя на клуба.  
БФТ систематизира постъпилите от отделните клубове заявки за 
организиране на държавни турнири и изготвя проектокалендар, който се 
приема от Треньорския съвет и се утвърждава от Управителния съвет на БФТ. 
Регионалните календари се одобряват от съответните регионални 
координатори и от БФТ.  
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В случай че турнир, който е включен в държавния календар, не се проведе 
поради каквито и да е причини, клубът-организатор се санкционира както 
следва: 
 ако отпадането на турнира бъде обявено в срок над 45 дни преди 

началото му – с глоба в размер на 500 лева 
 ако отпадането на турнира бъде обявено в срок по-малко от 45 дни преди 

началото му – с глоба в размер на 1000 лева. 
В случай, че турнир, който е включен в регионалния календар, не се проведе 
поради каквито и да е причини, без отпадането на турнира да бъде обявено 
поне 15 дни преди началото му, клубът-организатор да се санкционира с глоба 
в размер на 100 лева. 
Ако държавен турнир не се проведе съгласно изискванията, заложени в 
Наредбата на БФТ, по отношение на: 

 предлагано гостоприемство  
 съдийство 
 топки 
 база 

 навременно попълване в „онлайн системата“ на наредба за състезанието  

 попълване на всички документи в „онлайн системата“  (резултатите от 
финалните срещи и доклада на главния съдия) до края на деня на 
завършване на турнира, 

клубът-организатор губи право да кандидатства за организиране на държавни 
турнири и държавни първенства през следващата година. 
Описаните критерии се отнасят и важат при провеждане на регионални 
турнири и турнирите от Програмата „Тенис 10“. 
БФТ със съдействието на Треньорския съвет и Съдийската комисия е 
единственият орган, който може да одобрява и отхвърля предложения за 
турнири от държавния и международен календар. Във връзка с тази своя 
дейност БФТ може да изпрати на всяко място, кандидатстващо за 
организиране на турнир, свои представители, които да удостоверят 
готовността на клуба-кандидат и пригодността на спортните съоръжения за 
провеждане на състезанието. В случай, че такава готовност не бъде установена, 
заявеният турнир се предлага на всички други клубове, отговарящи на 
съответната категория и изисквания. 
БФТ ще оторизира представители на Треньорския съвет и Съдийската колегия, 
които да извършват проверки относно условията, при които се провеждат 
съответните Държавни турнири. 
При заявяване и получаване правото на организация на Държавни Турнири, 
Държавни Лични Първенства и/или Държавни Отборни Първенства се 
подписва споразумение между БФТ и Клуба организатор. Споразумението 
включва права и задължения на клуба организатор към турнира и БФТ, като 
при неспазване на посочените изисквания се предвиждат наказания за клуба 
организатор. 
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3. ТУРНИРНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА, ДЪРЖАВНИ 
И РЕГИОНАЛНИ ТУРНИРИ 

 
Виж също Наредбите от стр. 16 до 25 вкл. 
В държавните и регионалните турнири могат да участват всички редовно 
картотекирани състезатели към клубове-членове на БФТ – както български 
граждани, така и състезатели от други страни.  
В държавните лични първенства за всички възрастови групи, в държавните 
отборни първенства за юноши и девойки до 12, 14, 16 и 18 г. както и  в 
регионалните първенства, регионалните отборни първенства и мастърс 
турнирите до 8 и до 10 години могат да участват само български граждани.  
 
 3.1. Големина на схемите 
 3.1.1. Държавни първенства 
 A. Държавни първенства на открито 
Държавните първенства на открито във възрастовите групи до 12, до 14, до 16, 
до 18 г., мъже и жени ще се провеждат с основна схема за 32 участника. При 
мъжете и жените се предвиждат и 2 WC за основна схема. Квалификациите са 
открити (за 8 места в основна схема). Схемите по двойки и смесени двойки са 
за 16 участника. 
За провеждане на Държавни първенства на открито, необходимия минимален 
брой кортове е 5. 
 Б. Държавни първенства на закрито 
Държавните първенства на закрито във възрастовите групи до 12, до 14, до 16, 
до 18 г., се провеждат с основна схема за 16 участника (четирима 
квалификанти и 12 директно приети), при мъже и жени първенствата ще се 
провеждат с основна схема за 16 участника (четирима квалификанти, 1WC и 11 
директно приети). Квалификациите в първенствата до 12, 14, 16 и 18 г. са 
затворени – за 24 участника (за 4 места в основна схема) и за 32 участника за 
мъже и жени (4WC и 28 директно приети). Схемата по двойки е за 8 участника. 
Смесени двойки не се провеждат. 
Държавни Лични Първенства на закрито, при които има възможност за 
ползване на 4 (четири) или по-голям брой кортове, във възрастовите групи до 
12, 14 и 16 ще се провеждат с основна схема за 24 участника (осем 
квалификанти и 16 директно приети). Квалификациите в първенствата до 12, 
14 и 16 са затворени – за 32 участника (за 8 места в основна схема) Схемата по 
двойки, ще е за 12 участника.  
 
 3.1.2. Държавни турнири 

А.Държавни турнири с гостоприемство 
Държавните турнири на открито ще се провеждат с основна схема за 24 или 32 
участника (2 WC) и двойкова схема с големина ½ от основната схема 
(съответно 12 или 16 двойки, с право на 1 WC).  
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Големината на квалификациите (за 8 места в основна схема) се определя в 
зависимост от броя на кортовете, които се предоставят от клуба организатор 
на турнира: 

- 3 или 4 корта - до 32 участника 
- 5 или 6 корта - до 48 участника 
- Над 6 корта - по преценка на организаторите  

Въвеждат се WC за квалификациите, чиито брой в зависимост от броя на 
участниците в квалификацията е: при 32 участника - 4 WC, при 48 участника - 6 
WC. Разпределението на WC се определя от организаторите на турнира. 
Формата на схемата за квалификации се определя при подаване на наредбата 
за провеждане на състезанието. 
Ако след изтичане на официалния срок за откази, броя на заявените 
състезатели е 8 (осем) или по малко, турнирът не се провежда. Задължение на 
клуба организатор е да уведоми заявените състезатели за това. Това правило 
не важи за турнирите по двойки. Те могат да се провеждат само по схема за 
директна елиминация. Ако записалите се двойки са 5 или по-малко, 
състезанието не се провежда. 
Държавните турнири на закрито ще се провеждат с основна схема за 16 или 24 
участника (2 WC), без двойки и закрита квалификация за 24 или 32 участника 
(2 WC) – съответно за 4 или 8 места в основната схема. 

Б.Държавни турнири без гостоприемство 
Държавните турнири на открито ще се провеждат с основна схема за 24 или 32 
участника (1 WC) и двойкова схема с големина ½ от основната схема 
(съответно 12 или 16 двойки, с право на 1 WC).  
Големината на квалификациите (за 8 места в основна схема) се определя в 
зависимост от броя на кортовете, които се предоставят от клуба организатор 
на турнира: 

- 3 или 4 корта - до 32 участника 
- 5 или 6 корта - до 48 участника 
- Над 6 корта - по преценка на организаторите  

Въвеждат се WC за квалификациите, чиито брой в зависимост от броя на 
участниците в квалификацията е: при 32 участника - 4 WC, при 48 участника - 6 
WC. Разпределението на WC се определя от организаторите на турнира. 
Формата на схемата за квалификации се определя с подаване на наредбата за 
провеждане на състезанието. 
Ако след изтичане на официалния срок за откази, броя на заявените 
състезатели е 8 (осем) или по малко, турнирът не се провежда. Задължение на 
клуба организатор е да уведоми заявените състезатели за това. Това правило 
не важи за турнирите по двойки. Те могат да се провеждат само по схема за 
директна елиминация. Ако записалите се двойки са 5 или по-малко, 
състезанието не се провежда. 
Държавните турнири на закрито ще се провеждат с основна схема за 16 или 24 
участника (1 WC), и закрита квалификация за 24 или 32 участника (2 WC) – 
съответно за 4 или 8 места в основната схема. 
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3.1.3. Регионални турнири 
Регионалните турнири ще се провеждат на обща схема (без квалификации) за 
всички записани участници. 
Всички Регионални турнири и регионални първенства ще се провеждат със 
съдийския пакет на онлайн системата на БФТ, при следните параметри. 
 Със схеми на директни елиминация максимум до 32 състезателя 
 Формат на игра: 

 До 8 години: по регламент на Тенис 10  
 До 10 години: по регламент на Тенис 10 ( 2 от 3 къси сета) 
 До 12 години: 2 от 3 къси сета, финали: 2/3 тайбрек сета 
 До 14, 16 и 18 години: 2 от 3 къси сета, полуфинали и финал: 2/3 

тайбрек сета 
 Заявяване до 1200 часа на деня предхождащ началото на турнира 
 Записване за турнира и теглене на схемите в деня на започване. 

 
3.1.4. Турнири от Програма „Тенис 10“ 
Право на участие в турнирите на „оранжев корт“ имат картотекираните 

състезатели, родени след 01.01.2009 година. 
Право на участие в турнирите на „зелен корт“ имат картотекираните 

състезатели, родени между 01.01.2007 година и 31.12.2008 година. 
Родените след 01.01.2009 година имат право на участие в турнирите на 

„зелен корт“ САМО след спечелване на турнир на „оранжев корт“. 
Не се допуска организирането на турнир на „оранжев“ и на „зелен“ корт в 

един ден на една и съща база. 
Всеки един турнир се организира по такъв начин, че всяко дете да 

изиграе минимум две срещи. 
Всеки турнир от Програма Тенис 10 започва с обща загрявка на всички 

участници. 
Турнирите от Програмата „Тенис 10“, ще се провеждат при следните 

формати на игра: 
 Във възрастова група до 8 години – обща усъвършенствана схема (играе 

се за всяко място) на елиминация при не по малко от 9 (девет) записали 
се участници или в групи при 8 (осем)и по-малко записали се участници  

 Във възрастова група до 10 години- обща усъвършенствана схема (играе 
се за всяко място) на елиминация при не по малко от 9 (девет) записали 
се участници или в групи при 8 (осем) записали се участници. 
 
3.2. Медицински прегледи 

Всеки клуб е задължен да осигури необходимите периодични и 
предсъстезателни прегледи на своите състезатели.  
Състезател, който не е представил предсъстезателен медицински преглед на 
главния съдия по време на записването, няма да бъде допуснат до участие в 
съответното състезание (чл.44, ал.3 от Закона за физическото възпитание и 
спорта). 
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БФТ и организаторите на турнирите не носят отговорност за възникнали по 
време на състезания усложнения в здравословното състояние на 
състезателите вследствие на предишни заболявания. 
 

3.3. Заявяване за участие 
3.3.1.Заявяване за участие в Държавни първенства и турнири, 

Регионални турнири, първенства и турнири по Програма „Тенис 10“ 
Всеки състезател има право да заяви своето участие в даден турнир. Това 
трябва да бъде направено през „онлайн системата“ за заявки на БФТ от акаунта 
на състезателя.  
След всяка заявка или отказ, състезателят, ще получава имейл за промяната на 
своя статус в съответния турнир. След влизане в „онлайн системата“ със своя 
акаунт състезателят, ще вижда своя статус. Клубът, към който е картотекиран 
състезателят, също ще може да вижда „онлайн“ статуса на всички свои 
състезатели за съответния турнир. Заявката трябва да бъде направена най-
късно 10 дни преди първия ден на съответния турнир или в срок, упоменат в 
наредбата за самото състезание. След този срок, но до началото на записване за 
квалификацията, състезателят може да се заяви като WС за нея или да се 
запише на място при ГС, ако тя е открита. 
Включване на състезателя в турнира ще зависи от класирането му в 
съответната ранглиста, валидна към деня, който е краен срок за заявяване. 
БФТ не носи отговорност, ако някой е влязъл в акаунт на състезател и е 
изпратил заявка или отказ от негово име, за това е нужно всеки да си 
съхранява паролата за достъп и да я променя през определен период от време. 
Задължение на всеки състезател е да следи лично за евентуална промяна в 
своя статус в даден турнир, в който е заявил своето участие.  
За турнири по програма „Тенис 10“ класирането, ще се извършва на общ 
принцип, без да се взима предвид класиране на състезателите в 
националната ранглиста до 12 години. 
  

3.3.3. Заявяване за участие в международни турнири на ITF&TE 
Всеки състезател, който отговаря на съответните възрастови ограничения и 
притежава IPIN***, има право да заяви своето участие в даден турнир чрез 
системата за on-line*  заявяване или с помощта на факс, като използва за това 
съответната бланка на ITF или TE**. 
*Използването на системата за on-line завяване на ТЕ  е възможна само, ако 
състезателят си е направил TENNIS EUROPE ACCOUNT. 
**Заявките, които са изпратени с електронна поща не се разглеждат изобщо. 
***Заплащането на таксата за IPIN може да се извърши директно с помощта на 
кредитна карта или при главния съдия на първия международен турнир, в 
който състезателят ще вземе участие. Таксата за всички възрастови групи (без 
мъже и жени) е 35 USD. Освен чрез банков превод, тя може да бъде заплатена 
на място при записване за съответния турнир. 
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3.4. Оттегляне от участие 
3.4.1. Оттегляне от участие в Държавни първенства и турнири 

Всеки състезател има право да оттегли своето участие от даден държавен 
турнир. Това трябва да бъде направено през „онлайн системата“ с акаунта на 
състезателя, най-късно 5 дни преди първия ден на съответния турнир.  
*Приетите в квалификацията състезатели имат право на късен отказ до края 
на записването, без да бъдат санкционирани за това.  
Състезател, който е бил приет за участие в квалификацията на даден държавен 
турнир/първенство и не се е записал при главния съдия в определеното от 
наредбата време, ще бъде наказан, като му се отнемат толкова точки, колкото 
би получил, ако е загубил в първия неин кръг.  
Състезател, който е бил приет за участие в основната схема на даден държавен 
турнир/първенство и е оттеглил късно своето участие (след изтичане на 
посочения 5-дневен срок за откази), ще бъде наказан, с отнемане на точки от 
ранглистата за съответната възраст за всеки отделен случай, както следва: 

 За участници в основна схема: 
 при късен отказ направен до деня за записване – 5 точки; 
 при късен отказ направен в деня за записване – 10 точки. 

Състезател, който е бил записан за участие в даден държавен турнир 
(квалификация или основна схема) и не се е явил на своята първа среща, ще 
бъде наказан с отнемане на точки от ранглистата за съответната възраст за 
всеки отделен случай както следва: 

 За участник в квалификацията: 
 точките, които би получил участник във втория кръг на 

квалификацията в зависимост от схемата и категорията на турнира; 
 За участник в основна схема: 
 точките, които би получил участник във втория кръг на основна схема 

в зависимост от категорията на турнира (20, 30 или 50); 
 За поставен участник в основна схема: 
 точките, които би получил участник в четвъртфинала на основна 

схема в зависимост от категорията на турнира (30, 50 или 80). 
 За участник, който е закъснял за своята среща с повече от 15 минути, ще 

му бъдат отнети точките, които би спечелил, ако беше победил в 
съответния кръг на турнира. 

При турнирите за мъже и жени състезател, който е бил приет за участие в 
даден държавен турнир/първенство и не се е записал при главния съдия ще му 
бъде наложена следната глоба: 

 за участник в квалификацията – сума съответстваща на входната такса за 
участие в нея; 

 за участник в основна схема – 2% от общия награден фонд; 
 за поставен състезател в основна схема – 3% от общия награден фонд. 

Състезател, който се е записал при главния съдия и поради болест или травма 
не може да започне своя първи мач, не получава точките, полагащи се на 
състезател, който е загубил в първия кръг на турнира. 
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3.4.2. Оттегляне от участие от Регионални турнири, първенства и 
турнири по Програма „Тенис 10“ 
Всеки състезател има право да оттегли своето участие от даден турнир. Това 
трябва да бъде направено през „онлайн системата“ с акаунта на състезателя. 
 3.4.3. Оттегляне от участие в международни турнири на ITF&TE 
Всеки състезател има право да оттегли своето участие от даден международен 
турнир, като спазва указаните за това срокове в съответните наредби. Отказът 
след този срок води до налагането на санкции на съответния състезател*. 
*Състезателите, които участват в турнирите на ITF имат право в календарната 
година на 3 късни отказа(не е необходимо да се изпращат медицински 
свидетелства) без това да води до санкции. 
** Състезателите, които участват в турнирите на ТЕ имат право в календарната 
година на 3 късни отказа (не е необходимо да се изпращат медицински 
свидетелства) без това да води до санкции. 
***Отказите, които са направени след Freeze Deadline трябва да се изпратят 
съответно до ITF или ТЕ, а така също и до клубът организатор. 
Приемат се само откази, които са направени „on-line“ или с факс. Отказите, 
които са изпратени с електронна поща не се приемат. 
 

3.5. Късен отказ  
Състезатели участващи в Държавни Турнири, Държавни Лични Първенства и 
Държавни Отборни Първенства имат право на ОБЩО три късни отказа през 
годината, отпада правото на късен отказ от турнир с медицинска бележка (по 
медицински причини). Всички откази над този определен брой се наказват 
съгласно Наредбата за провеждане на състезанията по тенис, както следва: 
- ДЪРЖАВНИ ТУРНИРИ без гостоприемство – 20 т. 
- ДЪРЖАВНИ ТУРНИРИ с гостоприемство – 30 т. 
- Държавни първенства – 50 т. 
След започване на турнира оттеглянето от него по здравословни причини 
може да става само с медицинско свидетелство, което е издадено от лекаря на 
съответното състезание. 

 
3.6. Приемане (подреждане) на състезателите 
3.6.1. Игри по единично 

Приемането (подреждането) на състезателите за участието им в държавен 
турнир или държавно първенство (квалификация или основна схема) се 
извършва до 24 часа след изтичане на посочения в съответната наредба срок 
за подаване на заявките за участие и в зависимост от тяхното класиране в 
ранглистите за съответната възрастова група, валидни към деня, който е 
краен срок за заявяване, според критериите, посочени в тази Наредба. 
Когато двама или повече състезатели имат еднакво класиране, приоритет има 
състезателят, който е постигнал това с по-малък брой турнири. При повторно 
равенство се гледа кой състезател е имал по-предно класиране в предходната 
ранглиста. Ако се постига равенство по всички тези критерии, приоритетът 
между тях се определя с жребий от системата. При определяне на поставените 
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състезатели в квалификацията и основна схема ще се наблюдават следните 
приоритети: 

 Състезатели с класиране в ранглистата на ATP/WTA, ITF или TE за 
съответните възрасти; 

 Състезатели с класиране в ранглистата на БФТ за съответната възраст. 
При определяне на поставените състезатели в квалификацията и основна 
схема трябва да се използва една и съща ранглиста.  
Списъкът с приетите състезатели се публикува в онлайн системата след 
въвеждане на международното класиране от Главния съдия до 24 часа след 
приключване на срока за заявяване.  
*Ако някой от директно приетите в основна схема състезатели се откаже 
от участие, преди да е започнала квалификацията на турнира, 
освободеното място се заема от приетия в квалификацията участник с 
най-високо класиране в националната ранглиста, който е редовно заявен, 
а не е приет с Wild card за квалификации. Това се извършва чрез 
автоматично пренареждане на състезателите от главния съдия. 

   
3.6.2. Игри по двойки 

Приемането (подреждането) на състезателите за участието им в състезанието 
по двойки се извършва непосредствено след изтичане на определения от 
Главния съдия срок за записване, като се използва ранглистата, с която са били 
поставени състезателите в квалификацията и основна схема. При приемането 
(подреждането) на двойките за възрастовите групи до 12, до 14, до 16 и до 18 г. 
се съблюдава следният приоритет: 
 До 12 години: 
А. Двама състезатели от основна  схема 
Б. Един състезател от основна схема и един състезател загубил в 
квалификацията 
В. Двама състезатели загубили в квалификацията 
*във всяка една от горните групи приоритет за приемане е Националната 
ранглиста:  

До 14 години: 
А. Двама състезатели от основна схема 
Б. Един състезател от основна схема и един състезател загубил в 
квалификацията 
В. Двама състезатели загубили в квалификацията 
*във всяка една от горните групи се спазват следните приоритети:  
1. Класиране в ТЕ до № 50 
2. Класиране в национална ранглиста 

До 16 години: 
А. Двама състезатели от основна схема 
Б. Един състезател от основна схема и един състезател загубил в 
квалификацията 
В. Двама състезатели загубили в квалификацията 
 *във всяка една от горните групи се спазват следните приоритети:  
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1. Класиране в АТP/WTA  
2. Класиране в ТЕ до № 100 
3. Класиране в национална ранглиста 

До 18 години: 
А. Двама състезатели от основна схема 
Б. Един състезател от основна схема и един състезател загубил в 
квалификацията 
В. Двама състезатели загубили в квалификацията 
 *във всяка една от горните групи се спазват следните приоритети:  
1. Класиране в АТP/WTA  
2. Класиране в ITF до № 200 
3. Класиране в национална ранглиста 
**Терминът „състезател от основна схема“ включва както директно 
приетите за участие в основна схема, така също и тези, които са спечелили 
квалификацията, както и приетите в основна схема като „щастливи 
губещи“. Получилите WC за основна схема не попадат в тази група. 
***При наличие на свободни места в схемата, могат да се запишат и 
състезатели, който не са взели участие в турнира по единично (основна 
схема или квалификация) и са заявили своето участие при главния съдия 
на турнира! Тези състезатели следва да заплатят пълната вноска за 
участие в основната схема на турнира! 
За да се определи класирането на двойката, се сумират позициите на двамата 
състезатели, които те заемат в ранглистата поединично. Двойката, при която 
този сбор е най-малък, се класира на първо място. Ако две или повече двойки 
имат равен сбор, по-напред се класира двойката, чийто сбор от точките на 
двамата състезатели в ранглистата е по-голям. Ако и след това двойките имат 
равен сбор, се гледа в коя двойка има състезател с по-предно класиране в 
ранглистата, ако и тогава са равни се тегли жребий от системата. 
Мъже и жени (за приемане): 

1. Класиране в ранглиста по единично в АТP/WTA 
2. Класиране в ранглиста по двойки в АТP/WTA 
3. Класиране в национална ранглиста по единично 
4. Класиране в национална ранглиста по двойки 
Забележка: За поставяне на състезателите в схемата се използват:  

1. Ранглиста по двойки на АТP/WTA 
2. Национална ранглиста по двойки 

*При мъжете и жените в турнирите по двойки могат да се запишат 
състезатели, които не са взели участие в квалификацията или основна 
схема. За тази цел те трябва да имат подадена в срок заявка и платена 
вноска за участие за основната схема на турнира. 
**Приемането (подреждането) на състезателите за участие в турнир по 
смесени двойки се извършва като се използват посочените по-горе критерии. 
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3.7. Записване за участие в квалификацията 
Записване за участие в квалификацията на даден държавен турнир или 
Държавно първенство се извършва лично при главния съдия във времето, 
посочено в наредбата за съответното състезание - в часови пояс от 1200 до 1300 
часа. Записване по телефона се допуска само след платена такса до 24 часа 
преди началото на турнира по банков път или на място до края на 
техническата конференция. Ако записаният по този начин състезател не се яви 
за първия си мач, ще бъде наказан в съответствие с т.3.4. 
Ако квалификацията е затворена и има заявени състезатели, които не попадат 
в нея, те могат да се запишат при главния съдия във времето определено за 
това, за да заместят неявил се на записването приет състезател. 
Тридесет минути преди началото на мачовете от първия кръг на 
квалификацията, състезателите не попаднали в нея имат право да се запишат 
при главния съдия, за да заместят състезател от нея, който не се е явил, се е 
разболял или контузил по време на загряването.  

 
3.8. Записване за участие в основна схема 

Записване за участие в основна схема на даден турнир се извършва лично при 
главния съдия във времето, посочено в Наредбата за съответното състезание –
в часови пояс т 1200 до 1300 часа. Записване по телефона се допуска само след 
платена такса до 24 часа преди началото на турнира по банков път или на 
място до края на техническата конференция. Ако записаният по този начин 
състезател не се яви за първия си мач, ще бъде наказан в съответствие с т.3.4. 

 
3.9. Записване за участие в турнира по двойки 

Записването за участие в състезанието по двойки се извършва във времето 
посочено от Главния съдия, на съответното състезание. Записването за участие 
може да стане и само от единия представител на двойката или по телефона. 
След изготвяне на схемата, състезателите не могат да сменят партньорите си. 
 
В Приложение № 5 на Наредбата е посочен начинът, по който трябва да се 
изготвят схемите за турнирите. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ 
 
 4.1. Продължителност на състезанията 
4.1.1.Продължителност на Квалификацията 
За държавни първенства – до 3 (три) дни 
За държавни турнири – до 2/3 (два/три) дни 
4.1.2.Продължителност на Основната схема 
За държавни първенства – до 5 (пет) дни, за мъже и жени 6 (шест) дни 
За държавни турнири – до 3/4 (три/четири) дни 
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4.2. Гостоприемство 
Включва нощувка, закуска и вечеря от деня на техническата конференция за 
основна схема до отпадане от турнира за състезателите от основната схема 
поединично, за един лицензиран треньор от клуб (или на двама лицензирани 
треньори, ако клубът е представен от повече от 4 състезатели), както и на 
представител/супервайзор на БФТ. Организаторите са длъжни да поемат 
гостоприемството на състезатели, чиито срещи са завършили след 15.00 часа. 
При турнирите без гостоприемство организаторите се задължават да посочат 
подходящ хотел, като осигурят преференциална цена на нощувката. 
 

4.3. Кортове 
Всички срещи, ще се играят на кортове, които отговарят на изискванията на 
ITF и БФТ и са с една и съща настилка.  
Организаторите са длъжни да осигурят кортове за загряване и по възможност 
за тренировка, които да бъдат от същата настилка. 
Големина на схемите за квалификация, ще се определят в зависимост от броя 
на кортовете с които разполагат организаторите. 

- До 4 (четири) корта - до 32 участника 
- До 6 (шест) корта - до 48 участника 
- Над 6 (шест) корта по преценка на организаторите  

За провеждане на Държавни първенства на открито, необходимия минимален 
брой кортове е  5 (пет) корта. 
 

4.4. Такси за участие 
Виж съответните Наредби за провеждане на Държавни лични и отборни 
първенства, Държавни турнири и Регионални турнири. 
 

4.5. Съдийски апарат 
Организаторите на всеки турнир, трябва да осигурят лицензиран Главен 
съдия, който трябва да е преминал обучение за работа със съдийския пакет на 
„онлайн системата“ и да изпълнява своите функции по време на целия турнир. 
Той трябва да бъде в клуба най-малко половин час преди началото на срещите 
за деня и да го напуска след завършване на последната.  
Главните съдии са длъжни да знаят и изпълняват Кодекса за поведение на 
съдията по тенис. 
Главните съдии трябва да са: 
 за международни турнири под егидата на Tennis Europe и ITF – съдии, 

притежаващи бяла значка или по-висока; 
 за държавни първенства – І категория или по-висока; 
 за държавни турнири – II категория или по-висока; 
 за регионални турнири – III категория или по-висока. 

Изключения от горните изисквания се допускат само след съгласуване и 
становище на Съдийската комисия. 
Трябва да бъдат осигурени съдии на стол според изискванията за категорията 
на турнира: 
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 Държавни първенства:  
 На открито: 
 От четвъртфинали основна схема единично и двойки. 

 На закрито: 
 От осминафинали основна схема единично и четвъртфинали на 

двойки. 
 Държавни турнири:  

 На открито: 
 От полуфинали основна схема единично и двойки. 

 На закрито: 
 От четвъртфинали основна схема единично и полуфинали на 

двойки. 
 Регионални турнири:  

 Само на финал единично. 
За останалите срещи ще бъдат назначавани “съдии на клетка”, които ще 
отговарят едновременно за два корта. 
За Държавни първенства и Държавни турнири в зала или балон: 

 Провеждани от 2 до 4 корта – 4 (четири) Съдии на клетка 
За Държавни първенства и Държавни турнири на открито: 

 Провеждани на 3 - 4 корта – 2 (два) Съдии на клетка 
 Провеждани на 5 - 6 корта – 3 (три) Съдии на клетка 
 Провеждани на 7 - 8 корта – 4 (четири) Съдии на клетка 

Утвърденият главен съдия на съответния турнир е длъжен 5 дни преди 
неговото начало да представи съдийския екип на Директора на състезанието. 
При неговото сформиране трябва да се спазват следните изисквания към 
съдиите на стол: 
 При Държавни първенства: най-малко 1 съдия първа категория или по-

висока; 
 При Държавни турнири: най-малко 1 съдия 2 категория или по-висока; 
 При Международни турнири под егидата на ITF (18&U) и TE (12, 14 и 

16&U): най-малко 1 съдия първа категория или по-висока; 
 При провеждането на Държавни първенства, съдийският апарат се 

определя от Съдийската комисия при БФТ. 
Задължават се клубовете да използват само лицензирани от Съдийската 
комисия съдии. Лицензиран Главен съдия, който е треньор в клуба няма право 
да изпълнява тази роля, ако в турнира участват негови състезатели. Това се 
отнася за Държавни първенства и турнири. 
 

4.6. Условия за игра 
Всеки състезател може да изиграе максимум 2 (два) мача поединично и един 
мач на двойки в рамките на един ден, които не трябва да бъдат насрочвани по-
рано от 12 часа след последния изигран мач от предходния ден. 
Когато състезател трябва да изиграе повече от един мач в един и същи ден,  
трябва да се осигури следното минимално време за почивка между мачовете: 
 при игра по-малко от 1 час – 1/2 (половин) час почивка; 
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 при игра между 1 час и 1,5 часа – 1 (един) час почивка; 
 при игра повече от 1,5 часа – 1,5 (час и половина) почивка. 

В случай на лошо време, когато е застрашено провеждането на турнира, 
срещите могат да бъдат преместени в зала с друга настилка, ако клубът 
организатор разполага с такава.  
При неблагоприятни метеорологични условия, продължили повече от 24 
(двадесет и четири) часа и непозволяващи нормалното протичане на срещите, 
и липса на закрити кортове, Главният съдия трябва да информира 
ръководството на БФТ за създалата се обстановка, за да получи разрешение за:  

1. Прекратяване на състезанието по двойки; 
2. Промяна на формата на срещите до наваксване на програмата: 
- Вместо трети сет, мач тайбрек до 10 точки. 
- Два от три къси сета, до четири гейма. 

При промяна на формата на срещите (къси сетове) могат да се играят до три 
срещи в състезанието по единично в рамките на един ден. 
Времетраенето на турнира може да бъде продължено само с един ден, след 
което той приключва до фазата на вече изиграните срещи. 
Последната среща за деня не трябва да започва след 20.00 часа. 

 
4.7. Необходима информация 

На всеки турнир задължително трябва да има информационно табло, където 
да бъдат излагани схемите на турнира, програмата за деня, разписанието на 
транспорта и всички необходими съобщения, касаещи провеждането на 
турнира. 
“Щастливо загубилите” се записват при главния съдия, а не на 
информационното табло. 

 
4.8. Награден фонд 

Само за турнирите за мъже и за жени, ще има награден фонд. Информация за 
разпределението на наградния фонд, трябва да бъде изпратена заедно с 
наредбата за турнира до всички клубове от страната. Общият награден фонд не 
трябва да бъде по-малко от 1500 лева (отделно за мъже и за жени). 

 
4.9. Награди 

За класиралите се на призовите места състезатели в турнири до 10, до 12, до 
14, до 16 или до 18 г. освен възпоменателни купи могат да бъдат връчени и 
предметни награди, чиято стойност не трябва да надвишава 300 лв. 
 

4.10. Медицинско осигуряване 
На всеки турнир е задължително присъствието на спортен лекар или 
кинезитерапевт през целия турнир, който да работи съгласно правилата на ITF 
и Tennis Europe. 
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4.11. Топки 
4.11.1. За държавни турнири и държавни първенства(във възрастовите групи 
до 10, до 12, до 14, до 16 и до 18 г.) – 3 нови топки за всеки мач. Това правило не 
важи за квалификациите. 
4.11.2. За регионални турнири – 3 нови топки за всеки мач (във възрастовите 
групи до 10, до 12 и до 14 г. се допуска 3 нови топки да бъдат използвани в два 
мача с изключение на полуфиналите и финалите). 
4.11.3. За мъже и жени – 4 нови топки за всеки мач от квалификациите. В 
мачовете от основната схема топките ще се сменят: 
 в трети сет в кръговете, в които мачът се  провежда без съдия на стол, 
 след съответно 11/13 гейма в кръговете, в които мачът се провежда със 

съдия на стол. 
 
 4.12.Формат на срещите: 
 До 8 години срещите до фаза полуфинали ще се провеждат в следния 

формат: 1 къс сет (до 4 гейма) при 4:4 гейма се играе нормален тайбрек 
или два от три тайбрека до 7 (седем) точки. Полуфиналните и финални 
мачове ще се провеждат 1 къс сет (до 4 гейма) или 2 от 3 къси сета (до 4 
гейма). При 4:4 гейма се играе нормален тайбрек. 

 До 10 години срещите до фаза полуфинали ще се провеждат в следния 
формат: 1 къс сет (до 4 гейма) при 4:4 гейма се играе нормален тайбрек 
или един сет до шест гейма, при 6:6 гейма се играе нормален тайбрек. 
Полуфиналните и финални мачове ще се провеждат 2 от 3 къси сета (до 4 
гейма). При 4:4 гейма се играе нормален тайбрек или два от три 
нормални сета (до шест гейма) при 6:6 гейма се играе нормален тайбрек. 

 До 12 години-квалификациите ще се играят в 2 от 3 къси сета (до 4 
гейма). При 4 равни се играе тайбрек. Срещите от основна схема в 2 от 3 
тайбрек сета. Срещите по двойки – първите 2 сета завършват с тайбрек, а 
вместо трети сет се играе мач-тайбрек до 10 точки (важи правилото “no 
ad” в гейма). 

 До 14 години-квалификациите с изключение на финалите, ще се играят 2 
от 3 къси сета, а финалите на квалификациите и срещите от основната 
схема в 2 от 3 тайбрек сета. Срещите по двойки – първите 2 сета 
завършват с тайбрек, а вместо трети се играе мач-тайбрек до 10 точки 
(важи правилото “no ad” в гейма). 

 До 16, до 18, мъже и жени-квалификация и основна схема се играят в 2 от 
3 тайбрек сета. Срещите по двойки и смесени двойки – първите 2 сета 
завършват с тайбрек, а вместо трети сет се играе мач-тайбрек до 10 точки 
(важи правилото “no ad” в гейма). 
 
4.13.Ранглисти 

Използване на ранглистите за приемане и поставяне на състезателите 
А.Приемане на състезателите. 
А.1.Национални ранглисти. 
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За приемане на състезателите в даден Държавен турнир или Държавно 
първенство се използва последната валидна ранглиста към крайната дата за 
приемане в турнира. 
А.2.Международни ранглисти. 
За приемане на състезателите в даден Държавен турнир или Държавно 
първенство се използват международните ранглисти( ТЕ, ITF, ATP и WTA), 
които са валидни към крайната дата за приемане в турнира. 
 
Б.Поставяне на състезателите. 
Б.1.Национални ранглисти. 
За поставяне на състезателите в даден Държавен турнир или Държавно 
първенство се използва валидната ранглиста 24 часа преди крайния срок за 
записване в квалификацията на турнира. 
*При технически проблеми, които са свързани с осигуряване на посочената по-
горе национална ранглиста, се използва предходната ранглиста. 
Б.2.Международни ранглисти. 
За поставяне на състезателите в даден Държавен турнир или Държавно 
първенство се използват международните ранглисти (ТЕ, ITF, ATP и WTA), 
които са валидни във вторника на предходната седмица. 
Забележка 1: За поставяне на състезателите в квалификацията и основната 
схема се използва една и съща ранглиста. 

 
5. КОНТЕСТАЦИИ 

Контестации могат да подават наказани състезатели или при констатирани 
нередности по време на държавни първенства и държавни или регионални 
турнири. Подаването на контестации трябва да се направи в едноседмичен 
срок след завършването на турнира или след излизането на съответната 
ранглиста. Контестациите се адресират към БФТ и Дисциплинарната комисия. 
Подаването на контестация не отменя наложеното наказание или заплащането 
на наложените глоби. В едномесечен срок от деня на получаването на 
контестацията Дисциплинарна комисия към БФТ ще вземе решение по 
конкретния случай.  
Горното не се отнася за случаите, когато по време на среща на състезател е 
наложено наказание за нарушаване на Кодекса на поведение. В този случай, 
наказаният състезател има право веднага да обжалва наложеното му от 
съдията на стол/клетка наказание пред Главния съдия.Решението на Главния 
съдия по конкретния казус е окончателно и не подлежи на обжалване пред 
дисциплинарната комисия. 
Всички състезатели, които са се записали за участие в Държавни първенства 
или турнири, приемат като условие за своето участие, че няма да предявяват 
каквито и да е претенции към БФТ или организационните комитети в случаи 
на контузии или други загуби по време на пътуването, пребиваването или 
участието си в някои от тези прояви. 
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6. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА НА ОТКРИТО 
 
6.1. Организатор: Българска Федерация по Тенис 
6.2. Възрастови категории: 
 Момчета и момичета до 12 г. 
 Юноши и девойки до 14, 16, 18 г. 
 Мъже и жени 

6.3. Видове игри: 
 До 12 и 14 г. – единично и двойки 
 До 16 и 18 г. – единично, двойки и смесени двойки 
 Мъже и жени – единично, двойки и смесени двойки 

6.4. Критерии за приемане в състезанието и поставяне на състезателите: 
 До 12 години: 

 Квалификация и основна схема: 
 според ранглистата на БФТ 

 До 14 години: 
 Основна схема:  
 според ранглистата на ТЕ до 14 години (до № 50) 
 според ранглистата на БФТ до 14 години 

 Квалификация: 
 според ранглистата на ТЕ до 14 години (до № 500) 
 според ранглистата на БФТ до 14 години 

 До 16 години:  
 Основна схема:  
 според ранглистите на ATP/WTA 
 според ранглистата на ТЕ до 16 години (до № 100) 
 според ранглистата на БФТ до 16 години 

 Квалификация: 
 според ранглистата на ТЕ до 16 години (до № 1000) 
 според ранглистата на БФТ до 16 години 

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

 Квалификация: 
 според ранглистата на ITF до 18 години (до № 1000) 
 според ранглистата на БФТ до 18 години 

*Ако някой от директно приетите в основна схема състезатели се откаже 
от участие, преди да е започнала квалификацията на турнира, 
освободеното място се заема от приетият в квалификацията участник с 
най-високо класиране в националната ранглиста. 
 Мъже и жени: 
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 Квалификация и основна схема: 
 според ранглистите на АТР/WTA  
 според на ранглистата БФТ 

В държавните първенства имат право на участие само български 
граждани.  
6.5. Възрастови ограничения: Виж т. 1.3. (на стр. 3) 
6.6. Топки: Ще бъдат обявени допълнително. 
6.7. Финансови задължения на организаторите и условия за участие: 
Организаторите се задължават да осигурят нощувка, закуска и вечеря на 
състезателите, класирали се за основните схеми поединично и на двойки, и на 
един лицензиран треньор от клуб (или на двама лицензирани треньори, ако 
клубът е представен от повече от 4 състезатели) от вечерта преди започване 
на основната схема до деня включително на отпадане на последния състезател 
от съответния клуб за възрастите до 12, 14 г., а за възрастовата група до 16 и 
18 г. до отпадане на съответния състезател от състезанието. 
На първенствата за мъже и жени участието на състезателите и треньорите им 
в състезанието е за тяхна сметка. 
Участието в квалификационните турнири е за сметка на състезателите и 
техните треньори. 
6.8. Вноска за участие: основна схема и квалификация – 30 лв. 
6.9. БФТ утвърждава Турнирния директор и предложения от Съдийската 
колегия главен съдия за всяко Държавно първенство. 
 

7. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА НА ЗАКРИТО 
  
7.1. Организатор: Българска Федерация по Тенис 
7.2. Възрастови категории: 
 Момчета и момичета до 12 г. 
 Юноши и девойки до 14, 16, 18 г. 
 Мъже и жени 

7.3. Видове игри: единично и двойки 
7.4. Критерии за приемане в състезанието и поставяне на състезателите: 
 До 12 години: 

 Квалификация и основна схема: 
 според ранглистата на БФТ 

 До 14 години: 
 Основна схема:  
 според ранглистата на ТЕ до 14 години (до № 50) 
 според ранглистата на БФТ до 14 години 

 Квалификация: 
 според ранглистата на ТЕ до 14 години (до № 500) 
 според ранглистата на БФТ до 14 години 

 До 16 години:  
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 Основна схема:  
 според ранглистите на ATP/WTA 
 според ранглистата на ТЕ до 16 години (до № 100) 
 според ранглистата на БФТ до 16 години 

 Квалификация: 
 според ранглистата на ТЕ до 16 години (до № 1000) 
 според ранглистата на БФТ до 16 години 

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

 Квалификация: 
 според ранглистата на ITF до 18 години (до № 1000) 
 според ранглистата на БФТ до 18 години 

*Ако някой от директно приетите в основна схема състезатели се откаже 
от участие, преди да е започнала квалификацията на турнира, 
освободеното място се заема от приетият в квалификацията участник с 
най-високо класиране в националната ранглиста. 
 Мъже и жени: 
 Квалификация и основна схема: 
 според ранглистите на АТР/WTA  
 според на ранглистата БФТ 

В държавните първенства имат право на участие само български 
граждани.  
7.5. Възрастови ограничения: Виж т. 1.3. (на стр. 3) 
7.6. Топки: Ще бъдат обявени допълнително. 
7.7. Финансови задължения на организаторите и условия за участие: 
Организаторите трябва да осигурят нощувка, закуска и вечеря на 
състезателите, класирали се за основните схеми поединично и на двойки, и на 
един лицензиран треньор от клуб (2 лицензирани треньори, ако клубът е 
представен от повече от 4 състезатели) от вечерта преди основната схема до 
деня на отпадане на последния състезател от клуба до 12, 14 и 16 г, а до 18 г до 
отпадане на съответния състезател. На първенствата за мъже и жени 
участието на състезателите и треньорите в състезанието е за тяхна сметка. 
Участието в квалификационните турнири е за сметка на състезателите и 
техните треньори. 
7.8. Вноска за участие: основна схема и квалификация – 30 лв. 
7.9. БФТ утвърждава Турнирния директор и предложения от Съдийската 
комисия главен съдия за всяко Държавно първенство. 
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8. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА 
 
8.1. Организатор: Българска Федерация по Тенис 
8.2. Възрастови категории: 
 Момчета и момичета до 12 г. 
 Юноши и девойки до 14, 16, 18 г. 
 Мъже и жени 

8.3. Видове игри: 
 До 12 г.: 4 срещи единично и 1 среща двойки 
 До 14 г.: 4 срещи единично и 1 среща двойки 
 До 16 г.: 2 срещи единично и 1 среща двойки 
 До 18 г.: 2 срещи единично и 1 среща двойки 
 Мъже и жени: 2 срещи единично и 1 среща двойки 

 
8.4. Срок за предварителни заявки на съставите: 10 дни преди началото 
8.5. Начин на провеждане 
В зависимост от броя на участващите отбори, се определя начина за 
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. 
БФТ ще определи начина на провеждане в зависимост от броя получени 
заявки. 

Round Robin – Кръгова система: 
 При използване на тази система отборите се разделят в групи, във 

всяка от които участниците играят помежду си “всеки срещу всеки”. За 
победа (за отборна победа в случай на отборно първенство) се 
начислява 1 точка за класирането. 

 Крайното класиране се определя по следните критерии: 
 брой спечелени точки; 
 ако два отбора имат еднакъв брой точки, победителят в срещата 

между тях заема по-високото място в класирането; 
 ако три или повече отбори имат еднакъв брой точки, решаващи за 

подреждането им са следните показатели, подредени приоритетно: 
брой спечелени мачове, процент спечелени сетове*, процент 
спечелени геймове*; 

 ако един отбор прекрати своето участие в турнира без да е изиграл 
всичките си срещи, постигнатите от него резултати до този момент 
се анулират и подреждането на останалите отбори става само въз 
основа на резултатите от срещите между тях. 

 При теглене на жребий за разпределяне на отборите в групи се 
съблюдават следните правила: 
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 при 4 групи – първите 4 отбора съгласно класирането се поставят 
на първо място във всяка една от групите. След това с помощта на 
жребий на второ място във всяка една от групите се поставят 
следващите 4 отбора. Същата процедура се повтаря съответно и със 
следващите отбори до запълване на групите. При 4 
отбора/състезатели в група редът за провеждане на срещите във 
всяка една е съответно: 1 – 4, 2 – 3; 1 – 3, 2 – 4; 1 – 2, 3 – 4. При 3 
отбора в група редът за провеждане на срещите във всяка една е 
съответно: 1 – 3; 2 – 3; 1 – 2. Победителите във всяка една група 
играят помежду си полуфинали, като се спазва следното правило: 
победителят в първа група играе с победителя от трета или 
четвърта група (определя се чрез жребий), победителят от втора 
група играе с другия отбор. Победителите в двата полуфинала 
играят финал, а загубилите - играят среща за 3 – 4 място. 

 при 2 групи – първите два отбора съгласно класирането се поставят 
на първо място във всяка една. След това чрез жребий се поставят 
следващите два отбора. Същата процедура се повтаря и със 
следващите двойки отбори до запълване на групите. При 4 отбора в 
група редът за провеждане на срещите във всяка една е съответно: 
1 – 4, 2 – 3; 1 – 3, 2 – 4; 1 – 2, 3 – 4. При 3 отбора в група редът за 
провеждане на срещите във всяка една е съответно: 1 – 3; 2 – 3; 1 – 
2. Победителят в първата група играе полуфинал с класиралия се 
на второ място в другата група отбор. Победителят във втората 
група играе полуфинал с класиралия се на второ място в първата 
група отбор. Победителите в двата полуфинала играят финал, а 
загубилите - играят среща за 3 – 4 място. 

*Процентът на спечелените сетове или геймове се определя като се 
разделят броя на спечелените сетове или геймове на общия брой 
изиграни сетове или геймове във всички срещи. Мач тайбрекът при 
игрите по двойки ще се смята като един сет, когато се изчислява 
процентът на спечелените сетове и като един гейм – при изчисляване 
процента на спечелени геймове.  
**Когато даден мач е завършил без да са се изиграли всички 
необходими геймове в него (например 36 30 ret), при по-нататъшната 
обработка на резултатите (процент спечелени сетове, процент 
спечелени геймове) се записва чрез добавяне на липсващите геймове 
и сетове (например 36, 63, 60). 

8.6. Състав на отборите: 
 До 12 г.: всеки отбор се състои от минимум 4 и максимум 6 състезатели 
 До 14 г.: всеки отбор се състои от минимум 4 и максимум 6 състезатели 
 До 16 г.: всеки отбор се състои от минимум 2 и максимум 4 състезатели 
 До 18 г.: всеки отбор се състои от минимум 2 и максимум 4 състезатели 
 Мъже и жени: всеки отбор се състои от минимум 2 и максимум  

4 състезатели 
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В първенствата до 12, 14, 16 и 18 г. имат право да участват само български 
граждани, които са картотекирани към съответния клуб. Клубовете нямат 
право да си преотстъпват играчи. 
- До 12 г. - Състезателите, които участват в първенството, нямат право на 

участие в ДОП до 14 г. с изключение на не повече от 1 състезател от клуб. 
- До 14 г. - Състезателите, които са участвали в ДОП до 12 г. или ДОП до 16 г. 

нямат право на участие в първенството, с изключение на не повече от 1 
състезател от клуб, участвал в ДОП до 12 г. 

- До 16 г. - Състезателите, които са участвали в ДОП до 14 г. или ДОП до 18 г. 
нямат право на участие в първенството. 

- До 18 г. - Състезателите, които са участвали в ДОП до 14 г. или ДОП до 16 г. 
нямат право на участие в първенството. 

За мъже и жени имат право да участват и чужди граждани. Клубовете могат да 
си преотстъпват състезатели. Преотстъпване на състезател се удостоверява 
само с писменото разрешение (служебна бележка) на клуба, в който 
съответният състезател е картотекиран, подписано от председателя на клуба и 
с официалния печат на клуба. Във всеки отбор може да има само 1 (един) 
състезател от друг клуб или чуждестранен гражданин. 
В отборните първенства до 12, 14, 16 и 18 години, всеки клуб може да участва с 
повече от един отбор, като във втория и следващите отбори не се допускат 
преотстъпени състезатели и чужденци и разходите за тях са за сметка на 
клуба. 
В Държавните отборни първенства за мъже и жени, право на участие ще имат 
не повече от два отбора от един и същи клуб, като във втория отбор не се 
допускат преотстъпени състезатели и чужденци и разходите за тях са за 
сметка на клуба. 
8.7. Възрастови ограничения: Виж т. 1.3. (на стр. 3). Възрастовите 
ограничения могат да бъдат доуточнени в Наредбите за съответните 
първенства. 
8.8. Номиниране на състезателите: Всеки отбор номинира състезателите си 
за съответното първенство до 10 дни преди неговото започване. 
8.9. Среща на капитаните: 
По време на срещата на капитаните се дават окончателните състави на 
отборите и се извършва поставянето им. Двама състезатели от предварително 
заявения състав могат да бъдат сменени преди началото на капитанската 
среща, след което не могат да бъдат правени никакви промени в отборите.  
По време на капитанската среща не е необходимо да присъстват номинираните 
от клуба състезатели. 
Капитанската среща и тегленето на жребия трябва да бъде проведена поне 1 
час преди започване на Първенството. На нея се обсъждат и уточняват всички 
текущи въпроси. 
Всеки ден половин час преди началото на срещите Капитанът трябва да обяви 
състава на отбора за съответната среща, като отборът по двойки може да бъде 
представен до 15 минути преди началото на срещата по двойки. Състезател 
може да бъде сменен, след като е бил номиниран за деня, само в случаите на 
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контузия, болест или семейни проблеми след разрешение от главния съдия, 
като по-късно същият може да бъде включен в състава на двойки само ако 
лекарят прецени, че състоянието му се е подобрило. 
8.10. Начин на поставяне на отборите: 
Поставянето на отборите се извършва като се сумира класирането на 
съответния брой играчи от отбора съгласно Наредбата на първенството. 
Ако два отбора са с еднакво класиране, тогава се събират точките на играчите, 
които са участвали при определяне класирането на съответния отбор. 
Ако отново се получи равенство, по-предно място заема отборът, чиято първа 
ракета има по-добро класиране. Ако пак има равенство, се гледа класирането 
на вторите ракети и т. н. 
Състезателят от даден отбор, чието класиране е било използвано за 
поставянето на отбора, е длъжен да изиграе поне една среща по единично. В 
противен случай отборът се дисквалифицира. 
При поставянето на отборите се използва класирането на състезателите в 
съответните ранглисти поединично на: 
 до 12 и 14 г.: тримата състезатели с най-добро класиране*; 
 до 16, 18 г., мъже и жени: двамата състезатели с най-добро класиране. 

*БФТ си запазва правото да посочи в Наредбата за провеждане на състезанието 
критерии за преизчисляване на класирането на състезатели в ранглистата на 
ATP, WTA, ITF и ТЕ към Националната ранглиста за съответната възрастова 
група. 
8.11. Задължения на капитана: 
Представя официално отбора и е длъжен да присъства през цялото време на 
провеждане на състезанието. Той има право да седи на корта и да дава съвети 
само по време на смяна на полетата. 
8.12. Финансови задължения на организаторите и условия за участие: 
За възрастови групи до 12, до 14, до 16 и до 18 г. организаторите-БФТ се 
задължават да осигурят нощувка, закуска и вечеря на състезателите и един 
лицензиран треньор от клуба по време на протичане на първенството както 
следва: през първи ден на първенството и от деня на четвърт финалите до 
края на първенството.  
При първенствата за мъже и жени участието на отборите е за тяхна сметка. 
8.13. Такса участие: 100 лв. 
8.14. БФТ утвърждава Турнирния директор и предложения от Съдийската 
комисия главен съдия за всяко Държавно отборно първенство. 
8.15. Състезателите, участващи в отборните първенства до 12, 14, 16 и 18 г. в 
зависимост от представянето си получават точки за ранглистата (виж стр. 44). 

 
9. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ДЪРЖАВНИ ТУРНИРИ 

 
9.1. Организатор: Клубът-организатор и БФТ. 
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9.2. Финансово осигуряване (гостоприемство): Гостоприемството е поемане 
разходите от клуба-организатор по настаняване в хотел, закуска и вечеря на 
състезателите, класирани в основните схеми поединично и на двойки, на един 
лицензиран треньор от клуб (или на двама лицензирани треньори, ако клубът 
е представен от повече от 4 състезатели), както и на 
представител/супервайзор на БФТ. Поемането на разходите на състезателите 
започва от деня на техническата конференция за основната схема и завършва в 
деня на отпадане на състезателя от турнира.  
9.3. Технически конференции: 
 за квалификация – в деня преди започването на квалификациите до 

13:00 часа, като точният час се уточнява в наредбата; 
 за основна схема – в последния  ден от квалификациите до 13.00 часа. 

9.4. Съдийски апарат: Главният съдия трябва да бъде предварително обявен в 
Наредбата на турнира.  
Той е длъжен да попълни всички документи в „онлайн системата“  
(резултатите от финалните срещи и доклада на главния съдия) до края на деня 
на завършване на турнира. 
9.5. Критерии за приемане в състезанието и поставяне на състезателите: 
 До 12 години: 

 Квалификация и основна схема: 
  според ранглистата на БФТ 

 До 14 години: 
 Основна схема:  
 според ранглистата на ТЕ до 14 години (до № 50) 
 според ранглистата на БФТ до 14 години 

 Квалификация: 
 според ранглистата на ТЕ до 14 години (до № 500) 
 според ранглистата на БФТ до 14 години 

 До 16 години:  
 Основна схема:  
 според ранглистите на ATP/WTA 
 според ранглистата на ТЕ до 16 години (до № 100) 
 според ранглистата на БФТ до 16 години 

 Квалификация: 
 според ранглистата на ТЕ до 16 години (до № 1000) 
 според ранглистата на БФТ до 16 години 

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

 Квалификация: 
 според ранглистата на ITF до 18 години (до № 1000) 
 според ранглистата на БФТ до 18 години 
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*Ако някой от директно приетите в основна схема състезатели се откаже 
от участие, преди да е започнала квалификацията на турнира, 
освободеното място се заема от приетият в квалификацията участник с 
най-високо класиране в националната ранглиста. 
 Мъже и жени: 
 Квалификация и основна схема: 
 според ранглистите на АТР/WTA  
 според на ранглистата БФТ 

9.6. Срок за заявяване: До 12 часа, 10 дни преди обявената дата за започване 
на турнира в „онлайн системата“. Администраторът на системата (турнира) 
е длъжен да провери дали коректно се визуализират данните от 
заявяването на състезателите. При наличие на списъци на приетите 
състезатели организаторът е длъжен да ги съгласува с Главния съдия. 
9.7. Срок за отказ: До 12 часа, 5 дни преди обявената дата за започване на 
турнира в онлайн системата. Администратора на системата (турнира) е 
длъжен да провери дали коректно се визуализират данните от отказите 
на състезателите. При наличие на списъци на приетите състезатели 
организатора е длъжен да ги съгласува с Главния съдия. 
След приключване на срока за откази от Държавни Турнири, Държавни Лични 
Първенства и Държавни Отборни Първенства, е задължително публикуването 
на програма за турнира към наредбата за неговото провеждане. 
9.8. Топки: Марката на топките се посочва в Наредбата за турнира. 
9.9. Вноска за участие: 
 Турнири с гостоприемство – основна схема до 30 лв., квалификация до 30 

лв. 
 Турнири без гостоприемство – основна схема до 20 лв., квалификация до 

20 лв. 
 Турнири на закрито – основна схема до 30 лв., квалификация до 30 лв. 

9.10. За всички въпроси, които не са отразени в настоящата Наредба, важи 
Правилника на Международната Тенис Федерация (ITF) и Кодекса на 
поведение на състезателите по време на състезания по тенис. 
 

10. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

МАСТЪРС-ТУРНИРИ НА БФТ 
 
10.1. Организатор: Българска Федерация по Тенис 
10.2. Възрастови категории: 
 Момчета и момичета до 12 г. 
 Юноши и девойки до 14 г. 
 Юноши и девойки до 16 г. 
 Юноши и девойки до 18 г. 

10.3. Участници: 8 юноши/момчета и 8 девойки/момичета 
10.4. Видове игри: единично 
10.5. Начин на провеждане: 
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 две групи с по 4 състезатели (за начина на поставяне и теглене на жребий 
и за определяне на класирането виж стр. 19 – Round Robin) 

 полуфинали (първият от едната група срещу втория от другата група), 
финал и срещи за трето място.  

 срещите от 5 до 8 място не се играят. 
10.6. Провеждане на срещите: 2/3 тайбрек сета 
10.7. Критерии за приемане в състезанието и поставяне на състезателите: 
според ранглистата на БФТ 
10.8. Топки: Ще бъдат обявени допълнително. 
10.9. Финансови задължения на организаторите и условия за участие: 
Организаторите-БФТ се задължават да осигурят нощувка, закуска, обяд и 
вечеря на участващите състезатели и на един лицензиран треньор от клуб от 
вечерта преди започване на турнира до последния ден. 
10.10. БФТ утвърждава Турнирния директор и предложения от Съдийската 
комисия главен съдия. 
10.11. Състезателите, участващи в Мастърс-турнирите на БФТ, в зависимост от 
крайното си класиране получават точки за ранглистата (виж стр. 52). 

 
11. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНИ ТУРНИРИ 

 
11.1. Организатор: Клубът-организатор, съответният регион и БФТ. 
11.2. Гостоприемство: По желание клубовете-организатори могат да 
предложат гостоприемство – поемане разходите по настаняване в хотел, 
закуска и вечеря на участващите състезатели. Поемането на разходите започва 
от деня на техническата конференция и завършва в деня на отпадане на 
състезателя;  
11.3. Схеми и видове игри: 
 Единично: обща схема за всички записали се състезатели с утешителен 

турнир 
 Двойки: по желание на организаторите 

11.4. Провеждане на срещите: 
 До 8 години: по регламент на Тенис 10  
 До 10 години: по регламент на Тенис 10 ( 2 от 3 къси сета) 
 До 12 години: 2 от 3 къси сета, финали: 2 от 3 тайбрек сета 
 До 14, 16 и 18 години: 2 от 3 къси сета, полуфинали и финал: 2 от 3 

тайбрек сета 
11.5. Критерии за поставяне на състезателите: 
 До 12 години: 
 според ранглистата на БФТ до 12 години 
 според ранглистата на съответния регион 

 До 14 години: 
 според ранглистата на ТЕ до 14 години (до № 50) 
 според ранглистата на БФТ до 14 години 
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 според ранглистата на съответния регион 
 До 16 години: 
 според ранглистите на ATP/WTA 
 според ранглистата на ТЕ до 16 години (до № 100) 
 според ранглистата на БФТ до 16 години 
 според ранглистата на съответния регион 

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

*В регионалните турнири имат право да участват състезатели и от други 
региони. 
В регионалните турнири имат право да участват и чужди граждани, ако са 
редовно картотекирани. 
11.6. Топки: Марката на топките се посочва в Наредбата за турнира. 
11.7. Вноска за участие: 15 лв. 
Ръководствата на регионите имат право, със съгласието на БФТ, да правят 
промени в регламента за провеждане на регионални турнири. 
Регионалните турнири (РТ) и Регионалните първенства (РП), ще се включат 
към Онлайн системата на БФТ. 
Публикуването на всички Наредби за Регионални турнири (РТ) и Регионални 
първенства (РП), ще става през Онлайн системата на БФТ. 
 

12. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

РЕГИОНАЛНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА ДО 10 ГОДИНИ И  
ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ДО 10 ГОДИНИ 

 
12.1. Организатор: Клубът-организатор, съответният регион и БФТ. 
12.2. Гостоприемство:За Регионално отборно първенство -по желание 
клубовете-организатори могат да предложат гостоприемство – поемане 
разходите по настаняване в хотел, закуска и вечеря на участващите 
състезатели. Поемането на разходите започва от деня на техническата 
конференция и завършва в деня на отпадане на състезателя;  
За Държавно отборно първенство до 10 години – е задължително 
осигуряването на гостоприемство, поемането на разходите започва от деня на 
техническата конференция и завършва в деня на отпадане;  
12.3. Състав на отборите: 
Регионално отборно първенство - Всеки един отбор може да се състои от 
минимум четири и максимум шест състезатели, като всеки отбор може да има 
минимум двама и максимум трима състезатели на „Оранжев корт“ и минимум 
двама и максимум трима състезатели на „Зелен корт“. 
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Отборите могат да бъдат съставени само от момчета, само от момичета, и 
смесени – от момчета и момичета. Всички състезатели от отбора могат да 
играят в турнира по двойки. 
Държавно отборно първенство - Всеки един отбор може да се състои от 
минимум четири и максимум шест състезатели, като всеки отбор може да има 
минимум двама и максимум трима състезатели на „Оранжев корт“ и минимум 
двама и максимум трима състезатели на „Зелен корт“. 
Отборите могат да бъдат съставени само от момчета, само от момичета, и 
смесени – от момчета и момичета. Всички състезатели от отбора могат да 
играят в турнира по двойки. 
12.4. Номиниране на състезателите и задължения на капитаните: 
Регионално отборно първенство - На техническата конференция на 
съответното отборно първенство, капитана на отбора задава подредбата на 
състезателите с която е длъжен да се съобразява до края на състезанието. 
Капитана трябва да се съобразява единствено с ранглистата до 12 години на 
участниците на „Зелен корт“, същия е задължен да постави на по предно място 
в подредбата си, състезателя с по предно класиране в съответната ранглиста – 
за момчета или момичета. 
Държавно отборно първенство - На техническата конференция на 
съответното отборно първенство, капитана на отбора задава подредбата на 
състезателите с която е длъжен да се съобразява до края на състезанието. 
Капитана трябва да се съобразява единствено с ранглистата до 12 години на 
участниците на „Зелен корт“, същия е задължен да постави на по предно място 
в подредбата си, състезателя с по предно класиране в съответната ранглиста – 
за момчета или момичета. 
12.5.Схеми и видове игри: 
 Регионално отборно първенство - 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. 

 Държавно отборно първенство - в две групи „Round Robin (кръгова 
система).  
Round Robin – Кръгова система: 
 При използване на тази система отборите се разделят в групи, във 

всяка от които участниците играят помежду си “всеки срещу всеки”. За 
победа (за отборна победа в случай на отборно първенство) се 
начислява 1 точка за класирането. 

 Крайното класиране се определя по следните критерии: 
 брой спечелени точки; 
 ако два отбора имат еднакъв брой точки, победителят в срещата 

между тях заема по-високото място в класирането; 
 ако три или повече отбори имат еднакъв брой точки, решаващи за 

подреждането им са следните показатели, подредени приоритетно: 
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брой спечелени мачове, процент спечелени сетове*, процент 
спечелени геймове*; 

 ако един отбор прекрати своето участие в турнира без да е изиграл 
всичките си срещи, постигнатите от него резултати до този момент 
се анулират и подреждането на останалите отбори става само въз 
основа на резултатите от срещите между тях. 

 При теглене на жребий за разпределяне на отборите в групи се 
съблюдават следните правила: 
 при 2 групи – първите два отбора съгласно класирането се поставят 

на първо място във всяка една. След това чрез жребий се поставят 
следващите два отбора. Същата процедура се повтаря и със 
следващите двойки отбори до запълване на групите. При 4 отбора в 
група редът за провеждане на срещите във всяка една е съответно: 
1 – 4, 2 – 3; 1 – 3, 2 – 4; 1 – 2, 3 – 4. При 3 отбора в група редът за 
провеждане на срещите във всяка една е съответно: 1 – 3; 2 – 3; 1 – 
2. Победителят в първата група играе полуфинал с класиралия се 
на второ място в другата група отбор. Победителят във втората 
група играе полуфинал с класиралия се на второ място в първата 
група отбор. Победителите в двата полуфинала играят финал, а 
загубилите - играят среща за 3 – 4 място. 

12.6. Провеждане на срещите: 
 четири сингъла – два на „Зелен корт“, два на „Оранжев корт“, и двойки 

 Начин на поставяне на отборите: 
Поставянето на отборите се извършва, като се сумира класирането на 
съответния брой играчи от отбора съгласно Наредбата на първенството. 
Ако два отбора са с еднакво класиране, тогава се събират точките на играчите, 
които са участвали при определяне класирането на съответния отбор. 
Ако отново се получи равенство, по-предно място заема отборът, чиято първа 
ракета има по-добро класиране. Ако пак има равенство, се гледа класирането 
на вторите ракети и т. н. 
Състезателят от даден отбор, чието класиране е било използвано за 
поставянето на отбора, е длъжен да изиграе поне една среща по единично.  
При поставянето на отборите се използва класирането на състезателите в 
съответните ранглисти поединично на: 
 до 12 тримата състезатели с най-добро класиране; 

12.7. Топки: Марката на топките се посочва в Наредбата за турнира. 
12.8. Вноска за участие:  
 Регионално отборно първенство – 60 лв. на отбор 
 Държавно отборно първенство – 100 лв. на отбор. 

Ръководствата на регионите имат право, със съгласието на БФТ, да правят 
промени в регламента за провеждане на регионални турнири. 
 

 
 

13. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 
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НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЕТЕРАНСКИ ТУРНИРИ  
 

13.1. Организатор: Клубът-организатор, съответната верига и БФТ  
13.2. Гостоприемство: По желание клубовете и веригата организатори могат 
да предложат гостоприемство –поемане разходите по настаняване в хотел, 
закуска и вечеря на участващите състезатели, или друго по избор. Поемането 
на разходите започва от деня на техническата конференция и завършва в деня 
на отпадане на състезателя; 
13.3. Право на участие: Само картотекирани в БФТ състезатели за ветерани 
или мъже и жени, отговарящи на съответните възрастови изисквания.  
13.4.Възрастови групи: По желание на организаторите през 5 години, като се 
започне от 35+. 
13.5. Схеми и видове игри (по избор на организаторите): 
 Обща схема за всички записали се състезатели 
 „Кръгова – Round Robin” 
 Други по желание /двойна елиминация, утешителен турнир и т.н./ 

13.6. Провеждане на срещите (според желанието на организаторите) 
 1 тай-брек сет до 6 гейма; 
 1 тай-брек сет до 9 гейма; 
 2 от 3 къси тай-брек сета до 4 гейма 
 2 от 3 къси сета до 4 гейма с дълъг тай-брек вместо 3-ти сет; 
 2 от 3 тай-брек сета; 
 2 от 3 тай-брек сета с дълъг тай-брек вместо 3-ти сет; 

13.7. Критерии за поставяне на състезателите: 
 Според ранглистата на БФТ и/или съответната верига 

13.8.Топки: Марката на топките се посочва в Наредбата за турнира. 
13.9.Вноска за участие:  
 До 30 лв.на турнири с награден фонд и/или гостоприемство; 
 До 20 лв.на турнири без награден фонд и/или гостоприемство; 

Ветеранските турнири, ще се включат към Онлайн системата на БФТ. 
Публикуването на всички Наредби за Ветерански турнири, ще става през 
Онлайн системата на БФТ. 
 

14. КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ 
 

Таксите се определят от БФТ за всяка следваща година в края на предходната. 
14.1.Картотекирането на състезателите за всички възрасти се извършва в края 
на предходната година съгласно инструкция на БФТ. 
14.2.Състезател, картотекиран в даден клуб, няма право да променя клубната 
си принадлежност в рамките на същата състезателна година.  
Изключения правят новоприетите студенти в Националната Спортна 
Академия, които могат да бъдат прекартотекирани към Тенис клуб НСА след 
заплащане на двойна такса.  
За това е необходимо: 
- Представяне на декларация за желанието им да се състезават за клуба; 
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- Представяне на уверение, че състезателя е приет за студент в НСА; 
Само след това, те могат да участват в Държавни лични и отборни първенства 
от името на Тенис клуб НСА. 
Такси за картотека до 30.11.2016 година: 

 до 8 г. (целогодишно) - 10 лв. 
 9 и 10 г.  - 20 лв. 
 до 12 г., 14 г., 16 г. и 18 г. - 30 лв. 
 мъже и жени - 50 лв. 

14.3.Картотекиране на състезатели след определения от БФТ срок до 
23.12.2016 година. 

 9 и 10 г.  - 30 лв. 
 до 12 г., 14 г., 16 г., и 18 г.  - 45 лв. 
 мъже и жени - 75 лв. 

14.4.Картотекиране на състезатели след определения от БФТ срок след 
23.12.2016 година. 

 9 и 10 г.  - 40 лв. 
 до 12 г., 14 г., 16 г., и 18 г.  - 60 лв. 
 мъже и жени - 100 лв. 

14.5.Издаване на разрешение за участие на чужди граждани от страни извън ЕС 
в турнири през 2017 г.  - 60 евро 
Картотекиране на състезатели след официалния краен срок за годишна 
картотека, ще бъде възможна до 15 (петнадесет) дни преди датата на 
започване на турнира.  
 

15. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Публикуването на всички Наредби за Регионални турнири (РТ), Регионални 
първенства (РП) и Ветерански турнири ще става през Онлайн системата на 
БФТ. 
Всяка Наредба за провеждане на държавен и регионален турнир трябва да 
съдържа конкретна информация относно всички условия и да следва 
приложения по-долу образец: 

ОБРАЗЕЦ НА НАРЕДБА 
1. Име на турнира и категория 
2. Клуб-организатор: адрес, телефон, факс, електронна поща 
3. Възрастови категории 
4. Видове игри 
5. Срок за заявки и срок за отказ (за държавни турнири) 
6. Размер на схемите – квалификация, единично и двойки 
7. Дата, време и място за записване – за квалификация и за основна схема 
8. Дните, в които ще се проведат квалификацията и основната схема 
9. Турнирен директор: телефон, факс, електронна поща 
10.  Лице за контакт, което да бъде на разположение 10 дни преди началото 

на състезанието, за да дава информация за броя на записалите се 
състезатели и техния статус (за държавни турнири) 
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11. Главен съдия, телефон за контакт 
12. Размер на таксата за участие на състезателите 
13. Настилка, марка на топките 
14. Информация относно условията за настаняване на състезателите: цени 

на хотели, транспорт, храна 
15. Награди 
16. Друга информация: задължително да е вписано, че състезатели без 

картотека и предсъстезателен медицински преглед няма да бъдат 
допуснати до участие. 
*Дата и час на провеждане на жребия за подреждане на състезателите в 
списъка на чакащите при затворена квалификация. 
 

17. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
18.  

Всяка Наредба за провеждане на ветерански турнир трябва да съдържа 
конкретна информация относно всички условия и да следва приложения по-
долу образец: 

ОБРАЗЕЦ НА НАРЕДБА 
1.  Име на турнира 
2. Организатор: Клубът-организатор, съответната верига и БФТ. 
3. Място на провеждане:Клуб, адрес, телефон за контакти  
4. Право на участие 
5. Възрастови групи  
6. Гостоприемство 
7. Схеми и видове игри 
8.  Срок за заявки и срок за отказ (координати) 
9. Дата, време и място за записване  
10. Провеждане на срещите:  
11. Критерии за поставяне на състезателите: 
12.Турнирен директор /Лице за контакт/: телефон, факс, електронна поща 
13. Главен съдия, телефон за контакт 
14.Входни такси:  
15. Настилка и марка на топки 
16.Информация относно условията за настаняване на състезателите: цени на 
хотели, транспорт, храна 
17.Награди 
18. Медицинско осигуряване – кинезитерапевт или лекар. 

 
17. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, 
АНГАЖИРАНИ В ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО 

НА ТУРНИРИТЕ 
 
1. Права и задължения на турнирния директор: 
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 най-късно 30 /33/ дни преди започване на турнира да подготви въз 
основа на образеца в Приложение №1 и въведе „онлайн“ данните в 
системата на Наредбата за провеждане на турнира за съгласуване в БФТ 
(за държавни турнири) или на съответния регионален координатор (за 
регионални турнири). Задължително е да отбележи отметката, че 
въвеждането е приключено и наредбата е готова за преглед. След 
потвърждаване от администратор на БФТ, Наредбите за провеждане на 
държавни турнири ще бъдат активни в „онлайн системата“ и 
публикувани в Интернет-страницата на БФТ. 

 да окаже при необходимост съдействие на главния съдия за осигуряване 
на необходимия брой правоспособни съдии на клетка и стол, съгласно 
изискванията на Наредбата за съответната категория на турнира; 

 преди края на записването за квалификациите да даде списък с всички 
WС на главния съдия. 

 да осигури необходимия брой топки за провеждане на турнира съгласно 
изискванията на настоящата Наредба; 

 да осигури всички необходими условия за нормалното протичане на 
състезанието (необходимия брой кортове и съблекални, които 
разполагат с тоалетни и бани с топла вода) и пълно съдействие при 
настаняването на състезателите; 

 да гарантира и следи ежедневно за добрата поддръжка на кортовете по 
време на целия турнир; 

 съвместно с главния съдия да следи за спазване на реда от страна на 
състезателите, треньорите и публиката по време на турнира; 

 да провери чрез телефонно обаждане до БФТ в първия работен ден след 
завършване на турнира дали главният съдия е въвел в онлайн системата 
всички данни от проведения турнир (за държавни турнири); 

2. Права и задължения на главния съдия: 
 Да проявява винаги висок професионализъм и стриктно да съблюдава 

съдийския кодекс на поведение и Наредбата на БФТ за провеждане на 
състезанията по тенис; 

 Да е преминал курс на обучение за работа със съдийския пакет на 
„онлайн системата“; 

 предварително да провери състоянието на базата, на която ще се 
провежда турнирът (кортове, мрежи, колчета за игри по единично, 
съдийски столове, табелки за резултата, осветление и др.); 

  До 24 часа след крайния срок за заявяване, Главният съдия да въведе 
„онлайн“ международното класиране на състезателите и приключва 
списъка, след което списъците на приетите състезатели в основна схема 
и квалификацията, се визуализират „онлайн“. 

 Преди края на записването за квалификациите да въведе „онлайн“ 
списъка с всички WС за нея. 

 Преди края на записването за основна схема да въведе „онлайн“ списъка с 
всички WС за нея. 
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 До 24 часа след крайния срок за откази, главният съдия отразява 
настъпилите промени в списъците на приетите състезатели.  

 Да запише лично явилите се за участие състезатели (за квалификация и 
основна схема); 

 Да провери дали състезателите имат предсъстезателен медицински 
преглед; 

 Да изготви „онлайн“ схемите на турнира и да ги публикува; 
 Да определи мястото на информационното табло и официалния 

часовник; 
 Да сформира съдийски екип за успешно провеждане на турнира; 
 След изготвяне на схемите да състави програмата за деня, която трябва 

да бъде поставена на информационното табло и на рецепцията в 
официалния хотел на турнира. 

 Да присъства в клуба до завършване на всички срещи от програмата за 
деня; 

 Да взима решения за прекратяване на мачовете поради дъжд, тъмнина, 
състояние на корта и др.; 

 Да решава компетентно всички въпроси, които са свързани с 
прилагането на правилата и разпоредбите за турнира, когато това е 
необходимо; 

 Да взима окончателно решение в случай на дисквалифициране на 
състезател; 

 Да запознае лекаря на турнира с приетите правила за оказване на 
медицинска помощ; 

 Във всяка една от схемите (по единично или по двойки) да запише името 
на съдията на стол под съответната среща, която той е ръководил.  

3. Права и задължения на спортния лекар или кинезитерапевт: 
 да бъде на разположение на главния съдия 0,5 час преди започване на 

срещите за деня; 
 да не напуска района на клуба, докато продължават срещите; 
 да оказва медицинска помощ на състезателите както по време на мач, 

съгласно международно приетите правила, така и извън корта; 
 лекарят на турнира има правото да не допусне състезател на корта или 

да преустанови участието му в дадена среща по всяко време, ако по 
негова преценка здравословното му състояние не е задоволително и 
независимо от представения предсъстезателен медицински преглед; 

 в случай че състезател получи нараняване по време на игра, след като 
окаже необходимата помощ, лекарят има право да оцени степента на 
сериозност на травмата и да прекрати официално срещата в 
съответствие с разпоредбите на Правилника по тенис. 
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18. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
 Директно приет: Състезател, приет в основна схема благодарение на 

своето класиране в ранглистите за съответната възраст съгласно 
приетите от БФТ критерии. 

 
 Квалификант: Състезател, включен в основна схема, след като е 

преминал успешно квалификациите. Мястото му в основната схема ще се 
определя в зависимост от неговото класиране в ранглистите за 
съответната възраст съгласно приетите от БФТ критерии. 

 
 Алтернативен състезател: Състезател, който е останал извън списъка 

на приетите за квалификация (при затворена квалификация). 
Състезателят е длъжен да се запише лично при главния съдия и да 
заплати входната такса. Мястото му в схемата ще зависи от неговото 
класиране съгласно приетите от БФТ за това критерии. 
*Състезателят от алтернативния списък може да заяви готовността си за 
участие в нея, като се обади лично по телефона на главния съдия или се 
запише при него във времето, което е посочено в съответната наредба. 
Потвърдилият по телефона участие алтернативен състезател носи лична 
отговорност за своето участие в турнира и при неявяване ще бъде 
санкциониран съгласно предвиденото в т.3.4 за това наказание. 

 
 “Wild card” (WС): Състезател, приет в основна схема или в 

квалификациите съгласно решение на Директора на турнира. Мястото на 
такъв състезател в схемите ще се определи в зависимост от неговото 
класиране съгласно приетите от БФТ критерии, като не е необходимо той 
да е подал заявка в указаните по-горе срокове. 

 
 Състезател, който е участвал в квалификациите, няма право да получи 

WC за основна схема на същия турнир. Имената на състезателите, 
получили WC, трябва да бъдат обявени от организаторите преди края на 
записването за основна схема. Ако след изготвяне на основната схема 
някой от състезателите, получили WC, не се яви на своя мач, той ще бъде 
заместен от“щастлив загубил”. 

 
 Щастлив загубил (lucky loser): Състезател, който е загубил в последния 

кръг на квалификациите и е заместил неявил се състезател в първия 
кръг от основната схема. Ако броят на празните места в основната схема е 
по-голям, отколкото са загубилите в последния кръг на квалификациите, 
то “щастлив загубил” може да бъде състезател, отпаднал и в предишни 
кръгове на квалификациите. 

 
“Щастливо загубилите” във всеки един кръг от квалификациите се разделят 
в две групи. В първата влизат загубилите състезатели в съответния кръг, 
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които имат класиране, а във втората – загубилите състезатели от същия 
кръг, но без класиране. Подреждането във всяка една група се определя с 
помощта на жребий. При запълване на свободните места в основната схема, 
състезателите от първата група имат предимство пред тези от втората 
група. Жребият се тегли еднократно, веднага след края на квалификацията. 
 “Щастливият загубил” е длъжен: 
 да се запише при главния съдия най-малко половин час преди 

започването на първата среща за деня; или 15 минути след края на своя 
мач, ако квалификацията и основната схема се играят в един и същи ден; 

 да бъде готов за игра най-много 5 минути след като е повикан от главния 
съдия; в противен случай губи правата си и се включва следващият по 
ред “щастлив губещ”. 

След започване на квалификацията всяко освободено място в основната 
схема се попълва само от “щастлив загубил”. 

 
19. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ 
 

1.Свободни места в схемата 
1.1.Квалификация 

Ако след изтичане на крайния срок за записване има свободни места в схемата, 
то в зависимост от техния брой те се разпределят най-напред между 
поставените състезатели, започвайки от първия, след което се разпределят 
равномерно чрез жребий в отделните секции на схемата. 

1.2.Основна схема 
Ако след изтичане на крайния срок за заявяване на участие в дадено 
състезание до момента на записване за участие в квалификацията се освободят 
места в основната схема, то те ще се попълнят от състезателите, заявили 
своето участие в това състезание и притежаващи национално класиране 
непосредствено след това на последния директно включен в основната схема 
състезател, които са се записали за квалификацията. 
След започване на квалификацията освободените места в основната схема се 
попълват само от състезатели, участвали в квалификацията и попадащи в 
категорията “щастлив губещ”. 
Ако турнирът се провежда без квалификация, свободните места в схемата се 
разпределят най-напред между поставените състезатели, започвайки от 
първия, след което се разпределят равномерно чрез жребий в отделните 
секции на схемата. 

2.Изготвяне на схемите (жребий) 
Жребият ще се провежда не по-рано от деня, предхождащ първия ден от 
състезанията, като времето и мястото на провеждането му трябва да бъдат 
предварително обявени. 
Жребият трябва да бъде публичен и се активира онлайн от главния съдия. На 
него трябва да присъстват най-много двама състезатели от различни клубове 
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или лицензирани треньори, представители на клубове. Непосредствено след 
активирането, схемата се визуализира онлайн. 

2.1.Поставяне на състезателите 
При изготвяне на схемите и при поставяне на играчите се използват едни и 
същи ранглисти (международни, национални, регионални), чиято валидност е 
подробно описана в раздел 4, точка 4.12 от настоящата наредба. 
Състезател с “wild card” или преминал през квалификациите може да бъде 
поставен, ако притежава необходимото за това класиране. Състезател без 
класиране не може да бъде поставен. Ако двама или повече поставени играчи 
имат еднакво класиране, приоритетът им се определя въз основа на 
правилото, посочено в т. 3.6.1. Ако два или повече от отборите, които трябва да 
бъдат поставени в схемата на двойки, имат еднакво класиране, приоритетът 
им се определя въз основа на правилото, посочено в т. 3.6.2. 

2.2.Квалификация 
Схемата трябва да бъде изготвена на секции, като техният брой съответства на 
броя на местата в основна схема, които са предоставени за участниците от 
квалификацията (8 за държавните първенства и турнири). Разполагането на 
поставените състезатели в тях се извършва по следния начин: първият 
поставен състезател трябва да се разположи на най-горното място на първата 
секция, вторият поставен състезател – на аналогичното място във втората 
секция и така нататък, докато се запълнят най-горните места във всяка една 
секция. Следващите 8 поставени играчи чрез жребий се разполагат в най-
долните места на секциите, започвайки отгоре надолу на схемата. Поставени 
могат да бъдат само състезатели, които имат класиране в ранглиста, валидна 
към датата на изготвяне на схемата. 
Примерна схема за разполагане на поставените състезатели в схема за 
квалификация, състояща се от 4 секции: 
 Първите четирима поставени състезатели ще бъдат разположени 
съответно на първите места във всяка една от четирите секции. Останалите 
четирима поставени състезатели ще бъдат разположени без приоритет чрез 
жребий на последните места във всяка една секция, започвайки от първата. 
 

Секция А Секция Б Секция В Секция Г 
1. Поставен 1 9. Поставен 2 17. Поставен 3 25. Поставен 4 
2. 10. 18. 26. 
3. 11. 19. 27. 
4. 12. 20. 28. 
5. 13. 21. 29. 
6. 14. 22. 30. 
7. 15. 23. 31. 
8. Поставен 16. Поставен 24. Поставен 32. Поставен 
 
Ако няма достатъчно играчи, които да бъдат поставени, секциите с най-
добрите поставени трябва да се оставят без втори поставен играч. 

 
2.3.Основна схема единично 
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Брой на поставените състезатели: 
 при схема 48/64 участника – 16 поставени 
 при схема 24/32 участника – 8 поставени 
 при схема 16 участника – 4 поставени 
 при схема 8 участника – 2 поставени. 

*При провеждане на Държавни първенства на закрито със схема за 16 
участника, се поставят 8, според приетите за съответната възрастова 
група критерии (1, 16, 5 или 12, и на 4, 8, 9 и 13). 
 
Първият поставен състезател се разполага на позиция 1, а вторият, в 
зависимост от формата на схемата (16, 32 или 64), съответно на позиция 16, 32 
или 64. Разполагането на останалите поставени състезатели, в зависимост от 
формата на използваната схема, е представено в таблицата. 
Останалите състезатели (заедно с квалификантите, “щастливите загубили” и 
“wild cards”) ще се теглят на общ жребий, като запълването на схемата ще става 
последователно отгоре надолу 

 
Поставени 

състезатели 
Позиция 

 Схема 16 Схема 24/32 Схема 48/64 
3ти и 4ти поставен: 
първият изтеглен 
вторият изтеглен 

 
5 

12 

 
9 

24 

 
17 
48 

5ти, 6ти, 7ми и 8ми 
поставен: 
първият изтеглен 
вторият изтеглен 
третият изтеглен 
четвъртият изтеглен 

 
 

 
 

8 
16 
17 
25 

 
 

16 
32 
33 
49 

9ти, 10ти, 11ти и 12ти 
поставен: 
първият изтеглен 
вторият изтеглен 
третият изтеглен 
четвъртият изтеглен 

   
 

9 
25 
40 
56 

13ти, 14ти, 15ти и 16ти 
поставен: 
първият изтеглен 
вторият изтеглен 
третият изтеглен 
четвъртият изтеглен 

   
 

8 
24 
41 
57 

 
 При схема от 24 състезатели – първите 8 получават “без игра (bye)”. 
 При схема от 48 състезатели – първите 16 получават “без игра (bye)”. 
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2.4.Основна схема двойки 
Подреждането на поставените състезатели се извършва по същия начин, както 
и при състезанията поединично. 
След крайния срок за записване състезателите не могат да сменят партньорите 
си. В случай на оттегляне на единия състезател от двойката поради контузия 
или други непредотвратими обстоятелства след крайния срок за записване, но 
преди да е бил изтеглен жребият, е възможно ново записване с партньор, 
който не е бил записан до този момент. 
 

3.Пренареждане на основна схема 
След изготвяне на основната схема, всяко едно отсъствие (отказ) на участник в 
нея (включително и на поставен състезател) се попълва от съответния 
„щастлив губещ“, като се използва определената чрез жребий 
последователност. 
 

20. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

 
Всеки състезател е задължен по време на всички свои срещи и през цялото 
време на пребиваването си в рамките на тенис-базата, където се провежда 
турнирът, както и в официалния хотел, да се държи възпитано и спортсменски. 
Изложените по-долу изисквания се отнасят за поведението на всички 
състезатели, участващи в съответния турнир, както по време на самите мачове, 
така също и на територията на тенис-базата и официалния хотел. 
 
 Точност 
Състезател, който не е готов за игра 15 минути след като срещата му е била 
обявена, ще бъде дисквалифициран и ще бъде наказан с отнемане на  точки от 
ранглистата за съответната възраст, които би получил, ако би спечелил 
съответната среща. Единствено главният съдия, при изключителни 
обстоятелства и след като е преценил всички факти, може да не наложи 
дисквалификация. 
  

Облекло и  екипировка 
Всички състезатели трябва да са облечени с чисто и подходящо, общоприето 
облекло за тенис. На състезател, който не отговаря на това изискване може да 
му бъде наредено от съдията на стол, съдията на клетка или от главния съдия 
да смени съответната част от облеклото си. Това трябва да бъде извършено 
незабавно в рамките на не повече от 15 минути. При неизпълнение на 
съдийското нареждане, състезателят може да бъде дисквалифициран.  

 
Неприемлива екипировка 

Няма да се допускат състезатели по време на срещите (включително и 
загряването), облечени с потници, ризи и клинове. Ако състезателят не е 
сигурен в своята екипировка, е длъжен да се консултира с главния съдия. 
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 Надписи върху екипировката по време на срещата 
Върху облеклото и екипировката на всички състезатели не се разрешава да 
има каквито и да е надписи с изключение на стандартните емблеми на 
фирмата-производител и емблемата на спонсора на състезателя, които трябва 
да с големина и разположение съгласно разпоредбите на Международната 
федерация по тенис. 
 
 Облекло за загряване 
На състезателите ще бъде разрешено да носят облекло за загряване при 
условие, че то отговаря на горните изисквания. При неблагоприятни 
атмосферни условия е възможно използването на облекло за загряване и по 
време на срещата, но това става с разрешение на главния съдия. 
 
 Напускане на корта 
Състезателите нямат право да напускат корта по време на срещата 
(включително загряването) без разрешение на съдията на стол, на съдията на 
клетка или на главния съдия. Състезател, който наруши това правило, ще бъде 
наказан по Точковата Наказателна Скала и може да бъде дисквалифициран. 
 
 Незавършване на мач  
Състезателят е длъжен да завърши започнатия от него мач, освен в случаите 
когато той не е в състояние да направи това по обективни причини.  
Състезател, напуснал корта преди края на срещата си (по свое решение или под 
въздействието на треньор или родител), се дисквалифицира от турнира 
(състезанието по единично и по двойки), не му се присъждат спечелените до 
момента точки от турнира (в състезанието по единично и по двойки) и се 
наказва с отнемане на 100 точки от ранглистата за съответната възраст (при 
мъже и жени – глоба 100 лв.). 
 
 Незавършване на турнир 
Състезател, напуснал самоволно турнир, без да е изиграл последната си среща, 
се наказва с отнемане на спечелените до момента точки от турнира (в 
състезанието по единично и по двойки) и отнемане на 100 точки от 
ранглистата за съответната възраст (при мъже и жени – глоба 150 лв.).  
 

Безпричинни забавяния 
Срещата ще започне непосредствено след изтичането на времето за загряване 
(5 мин.). От този момент нататък срещата ще протича без прекъсвания и 
забавяния, като се изключат 20 сек. между точките, 90 сек. при смяна на 
полетата и 120 сек. след завършване на сета. 
Забавяне или прекъсване на срещата поради умора ще се счита за нарушение 
на горното правило и ще се наказва с “предупреждение” при първия случай и 
“наказателна точка” при всяко следващо нарушение.  
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Когато нарушаването на това правило е в резултат на здравен проблем или 
отказ за игра, след като е било разпоредено играта да продължи от съдията на 
стол (клетка), играчът ще бъде наказан в съответствие с Точковата 
Наказателна Скала. 
 
 
 Полагане на всички усилия 
Състезателите трябва да положат всички усилия, за да спечелят срещата. 
Състезател, който по общото мнение на съдията на стола и на главния съдия 
не полага необходимите усилия да спечели срещата, може да бъде наказан в 
съответствие с Точковата Наказателна Скала. 
 

Церемонии по награждаването 
Състезател, участващ във финал на турнир, трябва да присъства и участва в 
заключителните церемонии по награждаването след мача, освен ако по 
уважителни причини това не е възможно. Играчът нарушил това правило ще 
бъде наказан с отнемане на  40 точки от ранглистата (при мъже и жени – глоба 
100 лв.) 
 
 Получаване на напътствия и съвети 
Състезателите нямат право да получават съвети и напътствия по време на мач. 
Даването на съвети устно или с помощта на знаци, ще се счита за нарушение на 
това правило. По време на среща от отборно първенство или турнир 
състезателят има право да получава съвети или инструкции от капитана на 
отбора, който се намира на корта, но само при смяна на полетата. При смяна на 
полетата, когато се играе тайбрек, състезателят няма право да получава съвети 
или инструкции. Нарушаването на това правило ще бъде наказвано според 
Точковата Наказателна Скала. 
 

Поведение на треньор или придружаващо лице 
Състезателите носят отговорност за поведението на своите треньори и/или 
придружаващи лица по време на турнирите от календара на БФТ. Състезател, 
допуснал негов треньор или придружаващо лице: 
 да отправя устни обиди и/или обидни жестове по адрес на съдийския 

апарат, организаторите, персонала, други участници в турнира, зрители 
или други лица на територията на провеждане на турнира; 

 да влиза във физическа разправа с противник на своя състезател, друг 
треньор или придружаващо лице, зрител, длъжностно лице или което и 
да било друго лице на територията на турнира, ще бъде наказан с 
отнемане на точки от ранглистата (при мъже и жени – с парични глоби) 
за всяко едно нарушение по начина, описан в Точковата Наказателна 
Скала.  

В случай че поведението на треньор или придружаващо лице е крайно грубо и 
дискредитира провеждането на турнира и тенис спорта, главният съдия може 
да нареди на извършителя да напусне територията на провеждане на турнира. 



46 

 

При отказ от негова страна главният съдия има право да дисквалифицира 
незабавно съответния състезател от по-нататъшно участие в турнира. 
При системни или особено груби прояви от подобен характер на треньор или 
придружаващо лице, Дисциплинарната комисия към БФТ има право да наложи 
допълнителни санкции (спиране на състезателни права за определен период 
от време на дадения състезател, а за неговия треньор забрана за присъствие на 
турнири от календара на БФТ, спиране на треньорските му права за определен 
срок, налагане на наказание на клуба и др.). 
 
 Състезателят няма право по време на която и да било среща: 
 да употребява неприлични изрази, знаци или да отправя устни обиди 

към противник, треньор, зрител, длъжностно лице и др.; 
 да влиза във физическа разправа с противник, треньор, зрител, 

длъжностно лице и др.; 
 да извършва некоректни действия с топка, ракета или екипировка; 
 да показва неспортсменско отношение или поведение 

При нарушаване на Кодекса за поведение се прилага Точковата Наказателна 
Скала, като главният съдия има правото да отстрани незабавно даден играч от 
мач и за единично нарушение на Кодекса. Такова наказание може да се 
приложи само в случаите, когато играчът е извършил много сериозно 
нарушение. 
 
 Мачове по двойки: 
Всички наказания (отнемане на точки от ранглистата или глоба), които са 
наложени за допуснато нарушение на Кодекса за поведение по време на мача 
се прилагат само към състезателя извършил съответното нарушение. 
 

Точкова Наказателна Скала: 
 Първо нарушение – предупреждение; при юноши и девойки се отнемат 

10 точки от ранглистата (при мъже и жени – 20 лв. глоба). 
 Второ нарушение – наказателна точка; при юноши и девойки се 

отнемат 40 точки от ранглистата (при мъже и жени – 50 лв. глоба). 
 Трето и всяко следващо нарушение – наказателен гейм; при юноши и 

девойки се отнемат 70 точки от ранглистата (при мъже и жени – 70 лв. 
глоба). 

 Дисквалификация – при юноши и девойки се отнемат 100 точки от 
ранглистата (при мъже и жени – 100 лв. глоба), като на 
дисквалифицираният състезател се отнемат и всички спечелени до 
момента точки в турнира. 

При системно нарушаване на кодекса за поведение от даден състезател, 
Дисциплинарната комисия има право да му наложи допълнителни наказания 
(отнемане на точки от ранглистата, допълнителни финансови санкции, 
спиране на състезателните му права за определен срок и др.)  
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Ако състезател не е заплатил наложена глоба по Точковата Наказателна Скала 
или по друга причина (например за неявяване), той може да бъде допуснат до 
участие в следващия турнир, само ако заплати тази глоба при записването. 
*Наложените глоби при мъжете и жените, в резултат на допуснати от тях 
нарушения на Кодекса за поведение, се удържат от наградния фонд на 
турнира, който състезателя следва да получи. Ако той/тя е отпаднал в по-
ранна фаза на състезанието, наложената глоба се удържа при записването 
за участие в следващото състезание. Списъкът на наказаните състезатели 
се предоставя на Директора на турнира от Ръководството на БФ Тенис. 
 
Административно-наказателни точки за състезателите във възрастовите 
групи до 12, 14, 16 и 18 год. (тези точки не се приспадат от националните 
ранглисти). 
Тези административно-наказателни точки, ще бъдат налагани на 
състезателите за следните нарушения на Кодекса на поведение от тяхна 
страна: 

 Късен отказ от участие в основна схема: 1 т. 
 Късен отказ от участие в основна схема, след приключване на 

записването за квалификация: 4 т. 
 Заявен състезател, който не се е явил на турнира: 6 т. 
 Получено предупреждение за нарушение на Кодекса за поведение на 

състезателя в дадена среща: 1 т. 
 Получени предупреждение и наказателна точка за нарушения на 

Кодекса за поведение на състезателя в дадена среща: общо 2 т. 
 Получени предупреждение, наказателна точка  и наказателен гейм за 

нарушения на Кодекса за поведение на състезателя в дадена среща: 
общо 3 т. 

 За всеки следващ наказателен гейм в срещата: + 1 т. 
 Отстраняване от срещата след получени преди това наказания: + 1 т. 
 Отстраняване от срещата за единично нарушаване на Кодекса за 

поведение на поведение на състезателя: 6 т. 
 Отстраняване от турнира за закъсняване за срещата: 4 т. 
 Безпричинно напускане на турнира: 5 т. 
 Неявяване на церемония по награждаване, при предварително обявена 

информация за нейното провеждане - отнемане на 2 т. 
Всеки състезател, който е получил сумарно 10 или повече наказателни точки в 
рамките на 52 седмици, ще бъде спрян от участие в Държавни Турнири и 
Държавни първенства за срок от 4 (четири) седмици. След изтичане на 5 (пет) 
дневния период за обжалване, наказаният състезател ще бъде изваден 
автоматически от списъците на участниците в заявените от него турнири, 
които попадат в този 4 седмичен период, както и до възможността за 
заявяване в други състезания, в този интервал от време. След изтичане на 
наложената на състезателя санкция, от събраните до момента от него 
наказателни точки, ще бъдат извадени 10 т. Наложеното наказание ще започне 
да тече от определената от Ръководството на БФТ дата, която ще бъде 
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съобразена с времето, което е необходимо за уведомяване на състезателя и 
Ръководството на клуба, в който той е регистриран. 
Ако даден състезател събере 10 или повече наказателни точки за втори път в 
рамките на 52 седмици, ще бъде спрян от участие в Държавни Турнири и 
Държавни първенства за срок от 8 (осем) седмици. 
Всички наказания се отнасят за извършилият ги състезател, без значение в коя 
възрастова група се състезава. 
 

21. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЧОВЕ БЕЗ СЪДИЯ НА СТОЛ 

 
При провеждане на тенис-турнири не винаги могат да бъдат осигурени съдии 
на стол. За да бъде постигнат единен подход при ръководене на такива мачове, 
Съдийската колегия изисква да бъдат прилагани едни и същи критерии при 
взимането на решение относно ситуации, възникнали на корта: 
 А. При игра на червени кортове: 
 Всеки състезател е отговорен за отсъжданията в своето игрално поле. 
 Сервиращият състезател е длъжен да обявява резултата в гейма 

непосредствено преди изпълнението на всеки свой първи сервис, 
достатъчно високо, за да бъде чут от противника си. 

 Обявяването “аут” трябва да стане веднага, след като топката докосне 
корта, достатъчно високо, за да чуе противникът. 

 Когато попадението на топката е в близост до дадена линия, 
състезателят има право на един удар (рефлекторен), след което трябва 
незабавно да спре играта и да обяви “аут”. Всички други негови действия 
ще се считат за продължение на неговата игра и не му дават право да 
извърши проверка на този белег. 

 При обявяване “аут”, състезателят е длъжен да покаже този белег. 
 Ако състезател се съмнява в отсъждането на противника си, той има 

право да премине от другата страна на корта, за да види белега. 
 Ако състезателят е обявил “аут” и след това изтрие белега, това означава, 

че топката е била добра. 
 Ако състезателят, обявил “аут”, не може да покаже белег, точката се 

преиграва, а състезателят се предупреждава, че при всяка такава 
следваща ситуация ще загуби точката. 

 При показване на белег, несъответстващ на вида на удара, неговата сила 
и посока, се прилага цитираното по-горе правило. 

 Състезателят, обявил неправилно “аут”, губи съответната точка. 
 При възникване на спорна ситуация на корта, трябва да бъде извикан за 

арбитраж главния съдия или съдията на клетка. 
 Когато главният съдия или съдията на клетка, намирайки се извън корта, 

установи неправилно отсъждане на даден състезател, той има право да 
влезе на корта и да обяви преиграване на съответната точка, като 
предупреди състезателя, че всяко негово следващо неправилно 
отсъждане ще води до загуба на точката (това правило не важи в 
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случаите, когато състезателят е обявил неправилно ”net” при сервис, 
когато е докоснал мрежата по време на игра, когато е извършил двоен 
удар по топката, когато топката е тупнала 2 пъти в полето му и др.). Ако 
главният съдия или съдията на клетка се намира на корта, той има право 
да коригира всяко едно неправилно отсъждане. 
Б. При игра на кортове с изкуствена настилка: 
Прилагат се същите правила, като посочените по-горе за червени 

кортове, със следните изключения: 
 Не се извършва проверка на белега на топката. 
 В случай на колебание относно отсъждането (топки около линията) се 

препоръчва играчът да продължи разиграването. 
 Ако състезател обяви неправилно попадението на дадена топка за “аут” и 

след това се коригира, точката се преиграва, освен в случаите, когато е 
била завършващ удар. Предумишлени действия в това отношение ще 
доведат до загуба на съответната точка и на налагане на наказание в 
съответствие с кодекса за поведение на състезателя (неспортсменско 
поведение). 
Други: 

При спорове относно резултата, главният съдия (съдията на клетка) трябва да 
обсъди изиграните вече точки или геймове с играчите. Всички точки и 
геймове, за които играчите са съгласни, остават и само оспорваните се 
преиграват. 
 

22. ПРАВИЛА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАНГЛИСТИ 
 
Общи положения 

1. Ще бъдат изготвяни комбинирани ранглисти, базирани върху спечелените 
точки в игри по единично, двойки и смесени двойки, когато такива има. 
Ранглисти ще се изготвят за всички възрастови групи с изключение на тази 
до 10-годишна възраст.  

2. Ще бъдат изготвяни: 
- Национални онлайн ранглисти въз основа на резултатите от държавни 

първенства и държавни турнири; 
3. Ранглистите за всички възрасти ще излизат до 48 часа след всеки турнир. 
4. Стартовите национални ранглисти към 1 януари 2017 г. ще бъдат 

формирани върху броя на набраните от държавни първенства и турнири 
точки през 2016 г. При изготвянето на националните ранглисти след 
Държавните първенства в зала ще се вземат предвид точките, спечелени от 
тези първенства, и 30% от набраните през 2016 г. точки. При изготвянето на 
всички следващи национални ранглисти ще се вземат предвид само точки, 
спечелени от участия през 2017 г. 

5. За да бъде класиран в ранглистата, състезател трябва да има положителен 
точков актив. Състезатели натрупали отрицателен точков актив, ще 
фигурират в съответната ранглиста в отделен раздел в края н таблицата. 

6. Мъжете за 2017 година стартират с точките от 2016 година. 
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7. Жените за 2017 година стартират с точките от 2016 година.  
 
Изчисляване на точките за националните ранглисти по възрастови групи 

До 12 г.: 
Ще се вземат предвид точките, спечелени поединично, плюс 20% от точките, 
спечелени на двойки, от: 

 Държавно лично първенство на закрито 
 Държавно лично първенство на открито 
 Държавно отборно първенство 
 Мастърс-турнир на БФТ 
 най-добрите 5 държавни турнира (от общо 9 в държавния календар) – 

спрямо календара за 2017 година 
 трите международни турнира от календара на ТЕ провеждащи се в 

България 
До 14 г.: 
Ще се вземат предвид точките, спечелени поединично, плюс 20% от точките, 
спечелени на двойки, от: 

 Държавно лично първенство на закрито 
 Държавно лично първенство на открито 
 Държавно отборно първенство 
 Мастърс-турнир на БФТ 
 най-добрите 6 държавни турнира (от общо 10 в държавния календар) 

– спрямо календара за 2017 година 
 четирите международни турнира от календара на ТЕ провеждащи се в 

България 
До 16 г.: 
Ще се вземат предвид точките, спечелени поединично, плюс 20% от точките, 
спечелени на двойки, от: 

 Държавно лично първенство на закрито 
 Държавно лично първенство на открито 
 Държавно отборно първенство 
 най-добрите 3 държавни турнира (от общо 5 в държавния календар) – 

спрямо календара за 2017 година 
 четирите международни турнира от календара на ТЕ провеждащи се в 

България 
До 18 г.: 
Ще се вземат предвид точките, спечелени поединично, плюс 20% от точките, 
спечелени на двойки, от: 

 Държавно лично първенство на закрито 
 Държавно лично първенство на открито 
 Държавно отборно първенство 
 най-добрите 3 държавни турнира (от общо 5 в държавния календар) – 

спрямо календара за 2017 година 
 трите международни турнира от календара на ITF провеждащи се в 

България 
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Мъже и жени: 
Ще се вземат предвид точките, спечелени поединично, от всички държавни 
лични първенства и турнири през последните 52 седмици. 
Международните турнири за мъже и жени в България ще са валидни за 
националната ранглиста.  
 
При изчисляването на точките валидни за националната ранглиста за 
възрастови групи 12, 14, 16 и 18 години, ще останат валидни заложения брой 
на спечелените най-добри турнири без значение дали ще има промяна на 
общия брой турнири в календара за 2017 година. 
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Точкуване за различните категории първенства и турнири 
 
Табл. 1 – Точки, присъждани за достигане до съответен кръг в игри поединично и на двойки: 
 
 
 Основна схема Квалификация Предквалификация 

Поб. Фин. 3-4 5-8 9-16 17-32 33-64 5-8 9-16 17-32 33-64 3-4 5-8 9-16 17-32 

Държавни лични 
първенства 

250 180 120 80 50 30 - 25 15 10 5 - - - - 

Международни 
турнири 

180 140 95 65 40 25 15 16 9 6 - 4 3 2 1 

Държавни турнири с 
гостоприемство 

120 100 75 50 30 20 - 15 10 7 3 - - - - 

Държавни турнири 
без гостоприемство 

80 65 50 30 20 15 - 12 8 5 2 - - - - 
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Класиране за втори кръг “без игра” (вкл. bye) не се счита за еквивалентно на 
спечелен кръг. Ако такъв състезател/двойка загуби във втори кръг, ще 
бъдат начислени точки като за загубил в първи кръг. 
Всички държавни турнири за мъже и жени дават точки като за “държавни 
турнири с гостоприемство” независимо от наградния фонд. 
 
Табл. 2 – Точки, присъждани за Държавни отборни първенства до 12, 14, 16 
и 18 г. 
 

Позиция 
1-ва 

ракета 
2-ра 

ракета 
3-та 

ракета 
4-та 

ракета 
Победител 100 80 60 40 
Финалист 80 60 40 25 
3-то място 70 50 30 20 
4-то място 60 40 20 15 
5-то място 50 35 17 12 
6-то място 40 25 14 9 
7-мо място 30 20 10 6 
8-мо място 20 15  7 4 

 
Табл. 3 – Точки, присъждани за Мастърс-турнирите на БФТ: 
 

Класиране 1 м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 – 8 м. 
Точки 100 90 80 70 35 

 
  

Наказателни точки 
Наказателните точки, присъдени за нарушения на Кодекса за поведение и на 
разпоредбите на Наредбата за провеждане на състезания по тенис, остават 
валидни до края на календарната година и при стартовите ранглисти 
ползвани в начало на следващата година. Ако ранглистата се изготвя на 52-
седмичен принцип, наказателните точки са валидни за срок от 52 седмици. 
 
За допълнително възникнали въпроси и казуси относно тълкуванията на 
правилата по тенис се обръщайте към членовете на съдийската колегия – 
Веселина Донева – 0887500571 Любомир Бадински – 0887500610, и 
Антоанета Димитрова – 0898358079. 
 
*Наредбата за провеждане на състезания през 2017 г. е съобразена с 
разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за физическото 
възпитание и спорта. 
** Българска Федерация по тенис запазва правото си да публикува промени в 
Наредбата по всяко време на годината 


