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                        28-29.07.2016 г. 

 
 

 

Организатор: ТК-НСА “В. Левски”, БФТенис и ТУ “Анди” – www.tt-nsa.dir.bg 

Място на провеждане: гр. София, ТК-НСА, Студентски град до бл. 70 /в самото НСА/; 
авт. 94, 102, 280, 294, маршрутка №5 от Централна ж.п. гара; 

Дати на провеждане: 28-29.07.2016 г. /четвъртък и петък/ начало от 09:00 или 10:00 h; 

Видове игри: ЕДИНИЧНО + ДВОЙКИ и СМЕСЕНИ  ДВОЙКИ с ½ финалистите; 

Схема на провеждане: Схема на отстраняване след 2 загуби или групи /при 4-7 души/; 

Право на участие: Родените между 01.01.2000 г. и 31.12.2003 г. и подали заявка; 

Приемане и поставяне: Според ранглистата на ТЕ до 16 год. /до №100/ и БФТ до 16 год.; 

Срок за ЗАЯВКА: 

* заявката НЕ е записване! 

26.07.2016 г. /вторник/ до 12:00 ч. на: tennis_andy@abv.bg  
В заявката да се посочи: име, фамилия, клуб, год. на ражд. 
ранг до 16 г. /ако има състезателят/ и тел. за контакт!!! 

Срок за ОТКАЗ: 27.07.2016 г. /сряда/ до 12:00 ч. SMS на: 0890/ 96-96-13 /bob/; 

Записване на място в 
клуба или по телефон: 

Юноши:   27.07.2016 г. /сряда/ от 12:30 до 13:30 ч. или SMS; 
Девойки: 27.07.2016 г. /сряда/ от 13:30 до 14:30 ч. или SMS; 

Схема и програма: Ще се публикуват на www.tt-nsa.dir.bg м/у 16:00 и 18:00 часа; 

Формат на срещите: 

       * при схема 12-16 души 

Схема 1 и 2: 1 сет до 6 гейма /при 6:6 тайбрек  до 7 точки/; 
Схема 3:       1 сет до 4 гейма /при 4:4 тайбрек  до 7 точки/; 
ФИНАЛ:        2/3 тайбрек сета /трети сет тайбрек  до 10 точки/; 
ДЕМО ДВОЙКИ: 8 тайбрека до 7 точки - 3Дв + 4 СмДв + 1 Ю/Д; 

Директор на турнира: доц. д-р Ц. Захариева или доц. д-р Иван Димов; 

Главен съдия: Адриан Стоименов /Анди/ – 0890-96-96-13 /пренесен към bob/; 

Топки и настилка: Wilson  “US Open” - клей /шамот/ – 4 корта; 

Такса участие:    15 лв. /всеки състезател се записва лично при главния съдия/; 

Съдийство: Съдия на клетка до ½ финали и съдия на стол за финалите; 

Награди:      при 8 и > души 1-во място – купа, 2-ро място – трофей, 3-то място медал; 

Медицинско осигуряване: Ще има лице, което да оказва медицинска помощ; 

Забележка:    Състезатели без заявка НЯМА да се допуснат в турнира; 
 Такса участие се заплаща в четвъртък 10 мин. преди мача; 

http://www.tt-nsa.dir.bg/

