
 
 
 

 
София 1729, ж.к. "Младост 1-А", бул. "Александър Малинов" №19, тел: 02 9768555, 0887945240 

e-mail: dema@techno-link.com, www.demasport.com, DEMA Sport 

 

НАРЕДБА 
за ОТКРИТО ЛИЧНО-ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО на гр.СОФИЯ 

по тенис за юноши и девойки до 12 години 
СК "ДЕМА", 1-2 октомври 2016 г. 

 
 

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

Време на провеждане:  1 и 2 октомври. Начало на срещите - 10:00 ч. 
 

Видове игри,   Единично момчета и момичета, усъвършенствана система. 
схема и класиране:  Заелите най-предните три места от всеки клуб ще носят 
     точки за отборното класиране. Клубове с по-малко от трима 

     участника няма да участват в отборното класиране. 
 

Срок за заявки:   28.09.2016 г. (сряда) до 17:00 ч. на e-mail:  
     mnenova@dema-bg.com 
 

Записване и   Записване с представяне на списък и внасяне на входните 

техническа конференция: такси на касата на СК "Дема" (с работно време всеки ден 
     от 08:00 до 20:00 ч.) - от публикуване на наредбата до 
     техническата конференция на 30.09.2016 г. от 17:00 ч. 

     Записване по телефона не се приема! 
     Схемите и програмата ще бъдат публикувани в сайта на 

     СК "Дема" www.demasport.com и във фейсбук страницата 
     на клуба DEMA Sport. 
 

Право на участие:  1. Картотекирани и некартотекирани състезатели, родени 
     между 01.01.2004 и 31.12.2007 г. 

     2. Всеки клуб има право на участва с неограничен брой 
     състезатели, които да сформират не повече от два отбора. 

     Преди началото на срещите представителят на всеки клуб 
     трябва да посочи кои състезатели са съответно в първи и 
     втори отбор на клуба. 

     3. Допускат се клубове с по-малко от трима състезатели, 
     които ще участват само в индивидуалното класиране. 
     4. Състезатели на клубове извън София не се класират отборно. 
 

Топки:    Head АТР 
 

Настилка:    7 червени корта 
 

Входни такси:   15 лева 
 

Главен съдия:   Мариана Ненова, тел. 0887671922 
 

Медицинско обслужване: Ще бъде осигурено 
 

Награди:    За класиралите се на първите три места в индивидуалния 
     и в отборния турнир. 


