
Официална клафикация за Duch Bowl International 2017 

„Санта Марина Къп " 

08.06 - 10.06.2016 г. 

 

Място на провеждане: В.С. САНТА МАРИНА, СОЗОПОЛ 

Дата : 08.06 - 10.06.2016 година 

Видове игри: момчета – единично; момичета – единично 

Схема на провеждане: Усъвършенствана схема - играе се за всяко място 

Формат на срещите: 2 от 3 „тай-брек сета“ до 4 гейма, трети сет тайбрек до 10 точки   

Право на участие:  Момичета и момчета, след 01.01.2006 г 

Награди:  Купи и медали. За победителите и най-предно класиралите се  

 деца след 01.01.2007 организаторите осигуряват WILD CARD  

 за Duch Bowl International 2017 
 

Директор на турнира: Ивайло Коев   тел: 0883 326235 

 
Главен Съдия: TBA 

Съдийство:  До 1/2 финал – съдии на клетка, от ½-финал – съдии на стол 

Записване: 08 Юни (Сряда) 2016 год. от 17.00 ч. до 18.00 ч. 

Срок за заявки: До 24.00 на 06.08.2016 г. на имейл : tennis-tournaments@santamarina.bg 

Срок за откази: До 24.00 на 07.08.2016 г. на имейл tennis-tournaments@santamarina.bg  

Топки:  HEAD Tip 3 (green)  

Настилка:  6 твърди (greenset) корта  

Такса участие:  15 лв. 

Mедицинско осигуряване:  Ще бъде осигурено медицинско обслужване. 

Официален хотел : Вилно селище САНТА МАРИНА, www.santamarina.bg  

 Настаняване в студио - 70 лв./ нощувка със закуска на дете с 1 

придружител;  80 лв/нощувка със закуска на дете с 2 придружители  

 Настаняване в апартамент с една спалня - 95 лв./нощувка със 

закуска на дете за 2 деца с 2 придружители 
 Цените са за помещение на нощувка и включват:  закуски за един / двама 

души,  ползване на басейн, чадър и шезлонг до басейна,  интернет, 

паркинг 
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ПРОГРАМА НА ТУРНИРА 

 

08 Юни 

17.00 ч. - 18.00 ч.  Записване  

18.00 ч. - 19.00 ч. Техническа конференция  

 

09 Юни 

09.00 ч. - 18.00 ч. Провеждане на срещите 

18.00 ч. - 19.00 ч. Парти за всички участници  

 

10 Юни 

10.00 ч. - 12.00 ч. Провеждане на срещите  

След 12.00 ч. Финали 

 

 
 

 

Организаторите си запазват правото на промени в програмата в зависимост от синоптичната 

обстановка и програмата на мачовете. 

 

Очакваме Ви! 

 

 

 


