
 

 

 

ДЪРЖАВНО ЛИЧНО ПЪРВЕНСТВО „ДЕВИН КЪП“ 

ЗА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ДО 18 год. 

НАРЕДБА 
 

Организатор: Българска Федерация по тенис  

Място на провеждане: Курортен комплекс Албена 

Дата: 31.05 – 06.06.2015 година 

Квалификация: 31.05 – 01.06.2015 год. 

Основна схема: 01 – 06.06.2015 год. 

Видове игри: Юноши – единично и двойки ; Девойки – единично и двойки ; 

Смесени двойки 

Схема на провеждане: Основна схема:  32 участника (8 поставени) – 24 дир. + 8 от 

квал. Двойки - 16 двойки ; Смесени двойки – 16 двойки  

Квалификация – открита  

Право на участие: Родените между 01.01.1997 и 01.06.2002 година. 

Некартотекирани състезатели и чужди граждани няма да 

бъдат допуснати до участие. 

Приемане и поставяне на 

състезатели: 

Основна схема:  

- според ранглистите на ATP/WTA 

- според ранглистата на ITF до 18 години (до № 200) 

- според ранглистата на БФТ до 18 години 

Квалификация: 

- според ранглистата на ITF до 18 години (до № 1000) 

- според ранглистата на БФТ до 18 години 

Срок за заявки: До 21.05.2015 година до 12:00 часа – Заявяването за турнира 

ще става: 

През онлайн системата http://sabibarb.com/admin/index.php - 

чрез използване на персонален IPN от състезателя 

Чрез писмена заявка от страна на клубовете на e-mail: 

bft@bgtennis.bg 

Срок за откази: До 26.05.2015 година до 12:00 часа  

През онлайн системата http://sabibarb.com/admin/index.php - 

чрез използване на персонален IPN от състезателя 

Чрез писмен отказ от страна на клубовете на e-mail: 

bft@bgtennis.bg 

http://sabibarb.com/admin/index.php
http://sabibarb.com/admin/index.php


 

 

Записване: 

(техническа конференция) 

Квалификация: 30/05/2015 год. – 17:00 ч. – 18:00 ч. 

Основна схема: 01/06/2015 год. – 11:00 ч. – 12:00 ч. 

Директор на турнира: Николай Манчев, тел.0887500549 

Главен съдия: Любомир Бадински, тел. 0887500610 

Провеждане на срещите: Квалификация и основна схема: два от три тайбрек сета 

Двойки: два тайбрек сета, вместо трети сет се играе мач 

тайбрек до 10 точки. Важи правилото „без предимство“ в 

геймовете 

Топки: HEAD ATP 

Смяна на топките: Три нови топки за всеки мач. Това правило не важи за 

квалификациите. 

Настилка: Клей – 6 корта 

Такса участие: Квалификация – 30 лв., Основна схема – 30 лв. 

Съдийство: Съдии на стол за срещите единично и двойки от четвърт 

финал основна схема. За останалите срещи ще има съдии на 

клетка. 

Финансови условия: Организаторите и БФТ се задължават да осигурят нощувка, 

закуска, обяд и вечеря на състезателите, класирали се за 

основните схеми по единично и на двойки, и на един 

лицензиран треньор от клуб (или на двама лицензирани 

треньори, ако клубът е представен от повече от 4 

състезатели). От вечерта преди започване на основната схема 

до отпадане на съответния състезател от състезанието. 

Официален хотел : Официален хотел Малибу 4*, all incluisive, 

единична стая - 73 лв. 

легло в двойна стая - 56 лв. 

тел. 0885 853 190 - Денис Тахиров, e-mail: sport@albena.bg 

Награди: Купи и медали за финалистите 

Медицинско осигуряване: Ще бъде осигурено по време на турнира. 

Програма на турнира:   

 

 


