
  „ТЕНИС КЛУБ – НОВА ЗАГОРА” гр.Нова Загора      
                                 e-mail :  tk.novazagora@gmail.com 

 

 

                                      Н  А  Р  Е  Д  Б  А   
                за провеждане на регионален турнир по тенис 

                              за момчета и момичета до 10 год. 

                     по случай празника на града „ Петковден” 

 

Организатор:                               „Тенис клуб - Нова Загора” 

Място на провеждане:                гр.Нова Загора 

                                                        ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 2-4 

 

Дата:                                              15.-16.10.2016 г. / събота и неделя / 

Право на участие                        Родените след 01.01.2006 г. 

                                                        Могат да участват състезатели от всички 

                                                        региони. 

Записване:                                   До 18.00 ч. на 14.10.2016 г. 

                                                       До 20.00 ч. на 14.10.2016 г. ще бъдат по – 

                                                       местени схемите и програмата на мачовете 

                                                       на e-mail на Клуба. 

Схема на провеждане:              Според броя на участниците.При повече от  

                                                       16 участника, състезанието ще се проведе в 

                                                       два дни. 

 

 Видове игри :                              единично на червен корт                                                      

 

Топки:                                           НЕАД  тип 3 

 

Настилка :                                     шамот, 2 корта 

 

Такса участие:                              15 лв. 

 

Награди:                                         Купи и медали 

 

Гостоприемство :                         Осигурена закуска на всички 

                                                         състезатели и треньори 

Всички състезатели да представят документ за предсъстезателен 

медицински преглед. 

Медицинско осигуряване:           Ще бъде осигурено медицинско  

                                                           обслужване по време на първенството 

При променливи атмосферни условия в деня на турнира поискайте ин- 

формация за състоянието на базата. 

Гл.съдия:                                        Ивелин Иванов 

 

Директор на турнира:                   Стоян Шатов 

 

Телефон за връзка:                         0887500550  ,  0889458206 



 

         „ТЕНИС КЛУБ – НОВА ЗАГОРА” гр.Нова Загора      
                             e-mail :  tk.novazagora@gmail.com 

 

                                      Н  А  Р  Е  Д  Б  А   
                  за провеждане на регионален турнир по тенис 

                              за момчета и момичета до 8 год. 

                      по случай празника на града „Петковден” 

 

Организатор:                               „Тенис клуб - Нова Загора” 

Място на провеждане:                гр.Нова Загора 

                                                        ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 2-4 

 

Дата:                                              01.-02.10.2016 г. 

 

Право на участие                        Родените след 01.01.2008 г. 

 

Няма да бъдат допуснати до участие родените преди тази дата. 
 

Записване:                                   До 8.30 ч. в деня на турнира 

 

Схема на провеждане:               Според броя на участниците.На всеки 

                                                       от участниците ще бъдат осигурени 

                                                       най-малко по три мача 

 

 Видове игри :                              единично на червен корт                                                      

 

Топки:                                           НЕАД  тип 2  (оранжеви) 

 

Настилка :                                     шамот, 2 корта 

 

Такса участие:                               15 лв. 

 

Награди:                                         Купи и медали 

 

Гостоприемство :                          Осигурена закуска  за състезателите 

Всички състезатели да представят документ за предсъстезателен 

медицински преглед. 

Медицинско осигуряване:          Ще бъде осигурено медицинско   

                                                          обслужване по време на първенството 

Гл.съдия:                                        Ивелин Иванов 

 

Моля родители и треньори да подадат предварителна информация за 

състезателите, които ще участват. При променливи атмосферни условия в 

деня на турнира поискайте информация за състоянието на базата. 

 

Директор на турнира:                   Стоян Шатов 

Телефон за връзка:                         0887500550  ,  0889458206 



  

          

 


