
 

 

 

 

 
 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
 
 

Националната тенис верига 17+ цели да се създадат условия за изява на бивши и настоящи 
състезатели, чието ниво на игра и социални ангажименти не им позволяват да се включват 
редовно и успешно в турнири от държавния и международния календар на БФТ. Целевата 
възрастова група са лица, навършващи 17 години, без ограничение за горна граница. Основната 
цел е да се възстановят и запазят като редовно практикуващи тенис голяма група от тенисисти, 
чиято подготовка е отнела години в усилията на много хора (състезатели, треньори и родители), 
но вече не е насочена към професионален тенис по редица причини (обучение във ВУЗ, работа в 
области извън спорта, непоносимост към високи натоварвания, липса на качества и др.). 
 
През 2016 г. веригата включва 5 турнира с награден фонд по 1 000 лева, домакини на които ще 
са тенис комплексът на ваканционно селище "Санта Марина", Созопол и СК "Дема", София: 

 22-24 май - Санта Марина, Созопол 

 11-12 юни - СК Дема, София 

 2-3 юли - СК Дема, София 

 17-18 септември - СК Дема, София 

 8-9 октомври - Санта Марина, Созопол - Мастърс турнир (отворен за всички участници) 
 
Всеки един от турнирите ще включва състезания единично и на двойки. Загубилите в първия си 
мач поединично ще участват в утешителен турнир, така че всеки участник да изиграе най-малко 
два мача. На двойки ще се играе по системата на директна елиминация. Форматът на срещите 
зависи от броя на участниците и ще бъде определян на място според големината на схемата. 
 
Право на участие имат тенисисти, без значение дали са бивши или настоящи професионалисти, 
аматьори, ветерани, треньори и др., навършващи най-малко 17 г. в годината на участието си (за 
2016 г. - родени преди 31.12.1999 г.), които нямат класиране в световната ранглиста на АТП на 
сингъл към момента на турнира и са извън първите 24 в националната ранглиста за мъже 
единично към момента на тегленето на жребия. Картотека към БФТ не е задължителна. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Наградният фонд от 1 000 лева за всеки турнир се разпределя както следва: 

 единично - победител   170 лв 

 единично - финалист   110 лв  

 единично - полуфиналисти  80 лв 

 единично - четвъртфиналисти 50 лв 

 единично - осминафиналисти 30 лв 

 утешителен турнир - победител 40 лв 

 двойки - победители   80 лв 
Такса участие - 30 лв за единично, 10 лв на човек за двойки. 
 

Според резултатите на турнирите от веригата се изготвя ранглиста за веригата 17+. Тя няма нищо 
общо с националната ранглиста за мъже на БФТ, с ранглистата на НТЛ и т.н. Точки ще се дават за 
достигнат кръг, както следва: 

 победител    250 т. 

 финалист     180 т. 

 3-4 място     120 т. 

 5-8 място     80 т. 

 9-16 място    50 т. 

 17-32 място    30 т. 

 утешителен турнир - победител 50 т. 

 утешителен турнир - финалист 30 т. 
От турнирите на двойки се зачитат 50% от точките в таблицата. 
На Мастърс-турнира спечелените точки се зачитат на 150%. 
До първия турнир от веригата се ползва ранглистата за 2015 г., до втория турнир важат 20% от 
точките от 2015 г. + точките от първия турнир, след това са валидни само точките от 2016 г. 
 

Лидерите във финалната ранглиста на веригата за 2016 г. печелят допълнителни награди от 
генералния спонсор "Феърплей Интернешънъл", както следва: 

 първо място - 5 нощувки за двама в комплекс "Св.Иван Рилски" в Банско през март 2017 г. 

 второ място - 3 нощувки за двама в комплекс "Св.Иван Рилски" в Банско през март 2017 г. 
За спечелването на допълнителните награди е необходимо участие в минимум три от петте 
турнира на веригата за 2016 г., от които единият е задължително Мастърс-турнирът. 
 

Допълнителна награда - 2 нощувки за двама в комплекс "Св.Иван Рилски" в Банско през март 
2017 г. - ще бъде изтеглена чрез жребий за всички участвали и в петте турнира през 2016 г. 


