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НАРЕДБА 
за РЕГИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС 

за момчета и момичета до 10 години 
СК "ДЕМА", 18-19 юли 2016 г. 

 

Турнирът е част от програмата "ТЕНИСЪТ - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ" 
на Министерството на младежта и спорта и на Българската федерация по тенис 

 

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

Време на провеждане:  18 и 19 юли (понеделник и вторник) 
 

Начало на срещите:  момчета - 18 юли след 09:30 ч. 
      момичета - 18 юли след 10:30 ч. 
 

Право на участие:   Картотекирани състезатели, родени през 2006 и 2007  
      г., както и родени през 2008 г., ако имат спечелен   
      турнир на Оранжев корт 
 

Схема и формат:   Единично: 
      - Преди полуфиналите - един сет до 6 гейма. 
      - Полуфинали и финали - 2 тайбрек сета до 4 гейма, 
        дълъг тайбрек до 10 т. вместо трети сет.       

        Утешителен турнир за загубилите първия си мач: 
        - Един сет до 6 гейма. 
 

      Форматът може да бъде променен в зависимост от броя на 
      участниците. 
 

Записване:    момчета - 18 юли - от 08:45 до 09:15 ч. 
      момичета - 18 юли - от 09:45 до 10:15 ч. 
 

Срок за заявки:   На записването 
 

Директор на турнира:  Мариана Ненова, тел. 02/9768512, 0887671922 
 

Главен съдия:   Николай Пръвчев, тел. 02/9768515, 0887500517 

      E-mail: tournament@dema-bg.com 
 

Топки:     Head T.I.P.3 
 

Такса участие:   Участието в Регионалното първенство е безплатно! 
 

Медицинско обслужване: Ще бъде осигурено 
 

Награди:    Купи, медали, грамоти и предметни награди. 
      Финалистите получават правото да участват в 
      Мастърс-турнира до 10 г., който ще се проведе 
      на 1-2 септември 2016 г. в СК "Дема". 
 

Предварителна програма: 18 юли - срещи до полуфиналите 
      18 юли по обяд (около 13:00 - 14:00 ч.) - прекъсване за игри 
         и забавления за децата и лекция от Академия за родители 
      19 юли - полуфинали, финали (единично, утешит.турнир) 


