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1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1.1. Състезателна година 
Настоящата състезателна година е от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г 

1.2. Цел и задачи 
Целта на наредбата е да способства за уеднаквяването на изискванията и 
критериите при провеждане на всички турнири от календара на БФТ за 2022 г. 
Всички състезания по тенис ще се провеждат съгласно Правилaта по тенис и 
Кодекса за поведение на Международната тенис федерация (ITF) и наредбите, 
приети от БФТ. 
В този смисъл наредбата представлява официален документ и отклонения от 
заложените в нея разпоредби могат да бъдат допускани само при изключителни 
обстоятелства и единствено с писменото съгласие на БФТ. 
БФТ си запазва правото да публикува промени в наредбата по всяко време. 
Основните задачи, залегнали в наредбата, са: 
➢ Финансиране, администриране и ръководство на държавните първенства по 

тенис за всички възрасти с цел излъчване на шампиони за съответните 
възрасти и повишаване нивото на българския тенис като цяло. 

➢ Администриране и контрол върху останалите състезания от вътрешния и 
международен календар на БФТ с цел създаването на еднакви условия за 
изява на всички състезатели и протичането им в спортсменски дух. 

 
 1.3. Видове турнири 
В зависимост от вида турнирите са: 

1.3.1. Международни турнири: 
➢ От календара на Тенис Европа (ТЕ) – до 12, 14 и 16 г.; 
➢ От календара на ITF – до 18 г., мъже и жени; 
➢ От календара на UTR Pro Tennis – за мъже и жени 

1.3.2. Държавни първенства: 
➢ Държавни лични първенства на открито; 
➢ Държавни лични първенства на закрито; 
➢ Държавни отборни първенства. 

1.3.3. Държавни турнири: 
➢ Държавни турнири на закрито; 
➢ Държавни турнири на открито; 
➢ Държавни турнири за смесени отбори; 
➢ Държавни турнири за мъже и жени с награден фонд. 

1.3.4. Регионални турнири 
➢ По програмата „Тенис 10“ – до 8 и 10 г.; 
➢ Регионални турнири – до 12, 14, 16 и 18 г. 
БФТ може да организира и други турнири (Мастърс турнири, верига Киндер, 
Купа на регионите и др.), като обяви регламента за тях в съответните наредби. 
БФТ организира и турнири за ветерани, по плажен тенис, падел, за хора в 
инвалидни колички. 
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Международните турнири се организират съгласно регламентите на ITF и ТЕ и 
не са предмет на тази наредба (с изключение на точките, които се дават за 
националните ранглисти). 
 

1.4. Ръководство на турнирите и длъжностни лица 
Държавните първенства и всички останали турнири, одобрени и заложени в 
календара, се администрират и ръководят от БФТ със съдействието на 
Съдийската комисия, клубовете-организатори и други заинтересовани органи. 
За всеки турнир е задължително осигуряването на следните длъжностни лица: 
➢ Турнирен директор; 
➢ Главен съдия – не се препоръчва на ДЛП, ДЛПЗ и ДТ да е треньор в клуба 

организатор; 
➢ Асистент главен съдия (при необходимост и при условие, че Главния 

съдия е действащ треньор към клуба организатор), съдии на стол и съдии 
на клетка (в зависимост от ранга на турнира); 

➢ Медицинско лице. 
Правата и задълженията на длъжностните лица са разгледани в Приложение 
№2 (стр. 29) от настоящата наредба. 
 

1.5. Възрастови групи: 
➢ До 8 г. – право на участие имат родените след 31.12.2013 г. 
➢ До 10 г. – право на участие имат родените между 01.01.2012 г. и 31.12.2013 г., 

както и състезатели, родени след 31.12.2013 г., спечелили турнир до 8 г. 
➢ До 12 г. – право на участие имат родените между 01.01.2010 г. и 31.12.2013 г. 
➢ До 14 г. – право на участие имат родените между 01.01.2008 г. и 31.12.2012 г. 
➢ До 16 г. – право на участие имат родените след 01.01.2006 г., навършили 12 г. 

преди датата на започване на основната схема на съответния турнир. 
➢ До 18 г. – право на участие имат родените след 01.01.2004 г., навършили 13 г. 

преди датата на започване на основната схема на съответния турнир. 
➢ Мъже и жени – право на участие имат състезателите, навършили 14 г. преди 

датата на започване на основната схема на съответния турнир. 
Допълнителни възрастови ограничения за състезатели на 10 г. (родени през 
2012 г.): Имат право да играят в ДОП до 14 г., а в държавни турнири до 14 г. – 
само ако са достигнали до финал на регионален турнир до 12 г., като не 
получават точки за националната ранглиста. 
 
 1.6. Право на участие в турнирите имат състезатели, които: 
➢ са редовно картотекирани за настоящата състезателна година (виж 

Приложение №1 – Картотекиране на състезатели на стр. 28); 
➢ са картотекирани към клуб, който е заплатил членския си внос към БФТ за 

съответната година; 
➢ не нарушават възрастовите ограничения, заложени в тази наредба; 
➢ са преминали през задължителен медицински преглед; 
➢ не участват в друг турнир по същото време; 
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➢ не са наказани със спиране на състезателни права за натрупани 
административно-наказателни точки или с решение на Дисциплинарната 
комисия към БФТ (виж стр. 51). 

➢ имат подадена в срок официална заявка за участие през „онлайн системата“ 
за заявяване или се запишат на място при главния съдия. 

В държавните и регионалните турнири за всички възрастови групи, турнирите 
от верига „Киндер“, както и в държавните отборни първенства за мъже и жени, 
имат право да участват и граждани на трети страни със статут на простоянно 
пребиваващи в Република България, ако са редовно картотекирани в тенис клуб 
– член на БФТ. 
В държавните лични първенства за всички възрастови групи, държавните 
отборни първенства за юноши и девойки, регионалните лични и отборни 
първенства могат да участват само български граждани. 
В регионалните първенства и квалификации за ДЛП могат да участват само 
състезатели, картотекирани в клубове със седалище в съответния регион. 
По отношение на регионалните турнири, състезателите могат да участват в 
състезанията на съответния регион, както и в общо четири на брой регионални 
турнири от останалите три региона. 
 

1.7. Класиране и ранглисти 
Само картотекирани състезатели могат да имат класиране в националните 
ранглисти. Класирането се извършва на база на събраните точки в 
индивидуалните и двойкови турнири през годината, съгласно Правилата на 
БФТ за изготвяне на ранглистите (виж стр. 54) 

1.8. Включване на турнир в календара на БФТ 
Заявките за включване в държавния календар се изпращат до БФТ в 
определения за това срок. БФТ систематизира постъпилите от отделните 
клубове заявки и изготвя проектокалендар, който се утвърждава от 
Управителния съвет. Изготвеният държавен календар е окончателен; след 
приемането му добавяне на нови турнири може да се извършва само в случай на 
отпадане на включен в него турнир. Нов турнир за мъже или жени може да бъде 
допълнително заявен и включен в календара, ако заявката е получена до 45 дни 
преди датата, обявена за турнира. 
Заявките за включване в регионалните календари се изпращат до съответните 
регионални координатори в определените за това срокове. Допълнителни 
заявки за включване в регионалните календари могат да бъдат изпращани до 
45 дни преди датата, обявена за турнира. Регионални турнири могат да се 
провеждат само в неучебни дни. По време на държавен турнир не може да се 
провежда регионален турнир в същата възрастова група; в един регион не може 
да има два турнира за една и съща възрастова група по едно и също време. Не се 
допуска провеждането на регионални турнири за различни възрастови групи в 
един и същи ден на една база. Регионалните календари се одобряват от 
съответните регионални координатори и от БФТ. 
Клуб, който получи право да организира държавни турнири, държавни лични 
и/или отборни първенства следва да подпише споразумение с БФТ, което 
включва правата и задълженията на клуба организатор към турнира и към БФТ. 
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За неспазване на подписаното споразумение и на организационните изисквания 
се предвиждат санкции. 
 

2. СХЕМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 
 2.1. Държавните лични първенства и държавните турнири се провеждат 
по схема на директна елиминация. 
 
 2.2. Държавните отборни първенства се провеждат по схема на директна 
елиминация + усъвършенствана схема (за разпределение на всички места) в 
първата осмица. БФТ си запазва правото да променя формата на държавните 
отборни първенства в зависимост от броя на заявените отбори. 
 
 2.3. Регионалните турнири се провеждат: 
➢ до 8 г. – до разпределение на всяко място: 
- от 3 до 17 участника вкл. – в групи (Round Robin), евентуално полуфинали и 
финали и срещи за разпределение на местата (за форматите на провеждане в 
зависимост от броя на участниците виж Приложение №5 (стр. 35). 
- при 18 или повече участника – по усъвършенствана схема (за разпределение 
на всички места). 
По този регламент се провеждат и регионалните първенства до 12 г., които са 
квалификация за държавните лични първенства до 12 г. (виж т. 11.4. на стр. 25). 
➢ до 10, 12, 14, 16 и 18 г.: 
- от 3 до 16 участника вкл. – в групи (Round Robin), евентуално полуфинали и 
финали (за форматите на провеждане в зависимост от броя на участниците виж 
Приложение №5 (стр. 35). 
- при 17 или повече участника – по схема на директна елиминация (с мач за 3-
4 място) + утешителен турнир („бонус схема“), който се провежда също по 
системата на директна елиминация. За участие в утешителния турнир се 
допускат загубилите състезатели в Първия си мач, като желаещите 
задължително трябва да се запишат при главния съдия. 
 

3. ВИДОВЕ ИГРИ И ГОЛЕМИНА НА СХЕМИТЕ 
 

3.1. Държавни лични първенства на открито 
➢ Юноши и девойки до 12, 14, 16 и 18 г.: 
- основна схема: 32 участника (24 директно приети + 8 от квалификация); 
- квалификация: открита (за 8 места); 
- двойки: 16 двойки 
- смесени двойки (само до 16 и 18 г.): 16 двойки 
➢ Мъже и жени: 
- основна схема: 32 участника (22 директно приети + 2 WC + 8 от квалификация); 
- квалификация: открита (за 8 места); 
- двойки: 16 двойки (2 WC); 
- смесени двойки: 16 двойки (2 WC). 

3.2. Държавни лични първенства на закрито 
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➢ Юноши и девойки до 12 г.: 
- основна схема: 24 участника (16 директно приети + 8 от квалификация); 
- квалификация: 32 участника (за 8 места); 
- двойки: 12 двойки. 
➢ Юноши и девойки до 14, 16 и 18 г.: 
- основна схема: 16 участника (12 директно приети + 4 от квалификация); 
- квалификация: 24 участника (за 4 места); 
- двойки: 8 двойки. 
➢ Мъже и жени: 
- основна схема: 16 участника (11 директно приети + 1 WC + 4 от квалификация); 
- квалификация: 32 участника (28 директно приети + 4 WC) за 4 места; 
- двойки: 8 двойки (1 WC) 
 
 
 3.3. Държавни турнири на открито 
Големината на схемите се определя от клуба-организатор и се обявява в 
наредбата за съответния турнир, като може да бъде: 
Вариант 1: 
- основна схема: 24 участника (8 от квалификация, 1 WC) 
- двойки: 12 (1 WC) 
- квалификация: за 8 места в основна схема. Големината на схемата се определя 
в зависимост от броя на кортовете, които се предоставят от клуба организатор 
(виж т. 8.2. на стр. 16). Броят на WC е в зависимост от големината на схемата: при 
схема 32 – 4 WC, при схема 48 – 6 WC, при схема 64 – 8 WC. 
Вариант 2 (при 6 или повече корта): 
- основна схема: 32 участника (8 от квалификация, 1 WC) 
- двойки: 16 (1 WC) 
- квалификация: за 8 места в основна схема. Големината на схемата се определя 
в зависимост от броя на кортовете, които се предоставят от клуба организатор 
(виж т. 8.2. на стр. 16). Броят на WC е в зависимост от големината на схемата: при 
схема 32 – 4 WC, при схема 48 – 6 WC, при схема 64 – 8 WC. 
 
 3.4. Държавни турнири на закрито 
Големината на схемите се определя от клуба-организатор и се обявява в 
наредбата за съответния турнир, като може да бъде: 
Вариант 1 (при 2 или повече корта): 
- основна схема: 16 участника (4 от квалификация, 1 WC) 
- квалификация: 24 участника (2 WC) за 4 места в основна схема. 
Вариант 2 (при 3 или повече корта): 
- основна схема: 24 участника (8 от квалификация, 1 WC); 
- квалификация: 32 участника (2 WC) за 8 места в основна схема. 
Двойки не се провеждат. 
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 3.5. Държавни турнири за смесени отбори 
Държавните турнири за смесени отбори се провеждат с открита схема на 
директна елиминация за всички записани отбори (без квалификация). 
 
 3.6. Регионални турнири 
Регионалните турнири се провеждат с открита схема за всички записани 
участници. Двойки не се провеждат. 
В регионалните турнири до 8 и 10 г. ако участниците от единия пол са по-малко 
от 4, момчетата и момичетата се обединяват и класирането е общо. 
 

4. ФОРМАТ НА СРЕЩИТЕ 
 
 4.1. Държавни първенства и турнири: 
➢ Основна схема единично: 2 от 3 тайбрек сета. 
➢ Квалификация единично: 2 тайбрек сета, вместо трети сет се играе мач-

тайбрек до 10 точки 
➢ Двойки: 2 тайбрек сета (важи правилото „no ad“), вместо трети сет се играе 

мач-тайбрек до 10 точки. 
 
 4.2. Държавни турнири за смесени отбори: 
➢ 2 къси сета (до 4 гейма, тайбрек при 4:4), вместо трети сет се играе мач-

тайбрек до 10 точки. На двойки важи правилото „no ad“. 
 
 4.3. Регионални турнири: 
➢ до 8 г.: 2 от 3 тайбрека до 7 точки. 
➢ до 10 г.: 1 къс сет (до 4 гейма, тайбрек при 4:4); 
➢ до 12 г.: 1 тайбрек сет; 
➢ до 14, 16 и 18 г.: 2 къси сета (до 4 гейма, тайбрек при 4:4), вместо трети сет 

се играе мач-тайбрек до 10 точки. 
 

4.4. „No let“ 
За всички турнири за юноши и девойки е в сила правилото „no let“ (ако след 
сервис топката докосне мрежата и попадне в сервис полето, играта 
продължава). 
 

5. ЗАЯВЯВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОТКАЗВАНЕ 
 
 5.1. Заявяване за участие 
Всеки картотекиран състезател, който има право да участва в даден турнир (ако 
отговаря на възрастовите и на всички други, посочени в наредбата за турнира, 
ограничения), може да направи това през „онлайн системата“ на БФТ през своя 
индивидуален акаунт. Заявяването може да започне 30 дни преди началото на 
турнира (при публикувана наредба за провеждането му) или веднага след 
публикуването на наредбата. Крайният срок за заявяване за държавни 
първенства и турнири е 12:00 ч. 10 дни преди първия ден на турнира, а за 
регионални – 12:00 ч. 1 ден преди началото на турнира. След този срок, до 
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записването за квалификация, състезател може само да изпрати през „онлайн 
системата“ заявка за „wild card“ (WC) за квалификация (за турнири със 
затворена квалификация) или да се запише на място при главния съдия. 
След всяка заявка или отказ, състезателят ще получава имейл за промяната на 
своя статус в съответния турнир, а при влизане в „онлайн системата“ с 
индивидуалния си акаунт също ще вижда своя статус. Задължение на всеки 
състезател е да следи лично за своя статус в даден турнир, в който е заявил 
своето участие. Клубовете също имат достъп чрез клубните си акаунти до 
статуса за съответния турнир на всички картотекирани в тях състезатели. БФТ 
не носи отговорност, ако някой е използвал акаунт на състезател и е изпратил 
заявка или отказ от негово име, и препоръчва на всички да пазят паролата си за 
достъп и да я променят през определен период от време. 

❖ Държавни отборни първенства – Заявяването на отбори може да се 
извършва само от съответните клубове през клубните им акаунти. Срокът 
за заявка е 20 дни преди първия ден на първенството 
❖ Държавни турнири за смесени отбори – За заявяване на отбор е 
необходима заявка през индивидуалния акаунт и на двамата състезатели. 
Срокът за заявка е 10 дни  преди първия ден на турнира. 
❖ Международни турнири на ITF и ТЕ – Заявяването става съгласно 
регламентите съответно на ITF и ТЕ. За целта състезателите трябва да 
притежават активен IPIN към ITF (заплащането на годишната такса може 
да се извърши само с кредитна карта), както и „Tennis Europe account“ за 
турнирите на ТЕ (до 12, 14 и 16 г.). Заявяването се извършва онлайн през 
системите на ITF и ТЕ или по електронна поща, като се използват 
съответните бланки на ITF и ТЕ. 

 
5.2. Отказване от участие 

Всеки състезател има право да откаже своето участие в турнир, за който се е 
заявил, като може да направи това през „онлайн системата“ в посочения в 
наредбата срок. За държавни първенства и турнири срокът е 12:00 ч. 5 дни 
преди първия ден на турнира (за състезатели, приети в основна схема) и до края 
на записването за квалификация (за състезатели, приети в квалификацията), за 
държавните турнири за смесени отбори е до края на записването (12:00 ч. 2 дни 
преди първия ден на турнира), а за регионални турнири съвпада със срока за 
заявяване и е 12:00 ч. 1 ден преди началото на турнира. 
Всеки състезател има право на 3 (три) късни отказа през годината – след 
изтичане на срока за отказ и преди края на записването за квалификация, без да 
бъде санкциониран. Всички късни откази над този брой, както и откази, 
направени след края на записването за квалификация, ще се наказват съгласно 
Кодекса за поведение (виж стр. 51). 
Състезателите нямат право да отказват участието си или да оправдават 
неявяването си на турнир с медицинска бележка. Отказване от турнир по 
здравословни причини става само с медицинско свидетелство, издадено на 
място от лекаря на турнира и подписано също така от главния съдия и от 
състезателя. Медицинското трябва да бъде изпратено до БФТ заедно с доклада 
на главния съдия. В случай на заболяване от COVID-19 на регистриран 
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състезател, главният съдия трябва да получи копие от позитивен тест или на 
указание на компетентната РЗИ за налагане на карантина на състезателя (след 
записване за участие в състезанието). 
 

❖ Международни турнири на ITF и ТЕ – Отказването става онлайн в 
указаните за това срокове в съответните наредби. Състезателите имат 
право на 3 късни отказа през календарната година (без изпращане на 
медицински бележки), а над този брой ще получават наказания съгласно 
регламентите на ITF и ТЕ. След „Freeze deadline“ на турнира състезател не 
може да се откаже през своя IPIN или „TE account“, а трябва да попълни, 
подпише и изпрати „Withdrawal form“ по електронна поща до ITF/TE и до 
главния съдия преди края на записването за квалификация. 

 
6. ПРИЕМАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

 
 6.1 Eдинично 
 6.1.1. Общи положения 
Приемането на състезателите за участието им поединично в държавно 
първенство или държавен турнир (основна схема или квалификация) се 
извършва съгласно описаните тук критерии и се обявява в срок до 24 часа след 
изтичане на срока за заявяване. 
Списъкът на приетите състезатели се публикува в „онлайн системата“ от 
главния съдия, след като той е въвел актуалното международно класиране на 
заявените състезатели и е генерирал списъка. Ако главният съдия не публикува 
списъка в посочения срок от 24 часа, ще бъде санкциониран от БФТ с глоба в 
размер на 100 лв. 
За приемане на състезателите се използват последните международни и 
национални ранглисти за съответната възрастова група, валидни към крайния 
срок за заявяване. Поставянето на състезателите в схемата на квалификациите 
или в основната схема се извършва по същите критерии, но според ранглистите, 
валидни към крайния срок за записване за квалификация. 
Когато двама или повече състезатели имат еднакво класиране, приоритет има 
състезателят, който е постигнал това с по-малък брой турнири. При равенство 
и по този показател, предимство има състезателят, който е имал по-предно 
класиране в предходната ранглиста. При равенство и по трите критерия, 
приемането/поставянето се определя чрез жребий, генериран автоматично от 
„онлайн системата“. 
Състезател с WC или преминал квалификациите може да бъде поставен, ако има 
необходимото за това класиране. Състезател без класиране не може да бъде 
поставен. 
  
 6.1.2. Критерии за приемане/поставяне поединично: 
➢ до 8 г.: няма, схемата е без поставени състезатели 
➢ до 10 г.: няма, схемата е без поставени състезатели 
➢ до 12 г.: няма, схемата е без поставени състезатели. За приемане за държавни 

лични първенства до 12 г. виж т. 11.1. на стр. 23. 
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➢ до 14 г.: 
основна схема: 1) според ранглистата на ТЕ до 14 г. (до №50), 2) според 
ранглистата на БФТ до 14 г. 
квалификация: 1) според ранглистата на ТЕ до 14 г. (до №500), 2) според 
ранглистата на БФТ до 14 г. 

➢ до 16 г.: 
основна схема: 1) според ранглистите на АТР/WTA, 2) според ранглистата на 
ITF до 18 г. (до №400), 3) според ранглистата на ТЕ до 16 г. (до №100), 4) 
според ранглистата на БФТ до 16 г. 
за приемане в квалификация: 1) според ранглистата на ITF до 18 г. (до 
№1000), 2) според ранглистата на ТЕ до 16 г. (до №1000), 3) според 

ранглистата на БФТ до 16 г. 
за поставяне в квалификация: 1) според ранглистите на АТР/WTA, 2) според 
ранглистата на ITF до 18 г. (до №1000), 3) според ранглистата на ТЕ до 16 г. 
(до №1000), 4) според ранглистата на БФТ до 16 г. 

➢ до 18 г.: 
основна схема: 1) според ранглистите на АТР/WTA, 2) според ранглистата на 
ITF до 18 г. (до №200), 3) според ранглистата на БФТ до 18 г. 
за приемане в квалификация: 1) според ранглистата на ITF до 18 г. (до 
№1000), 2) според ранглистата на БФТ до 18 г. 
за поставяне в квалификация: 1) според ранглистите на АТР/WTA, 2) според 
ранглистата на ITF до 18 г. (до №1000), 3) според ранглистата на БФТ до 18 
г. мъже и жени: 1) според ранглистите на АТР/WTA, 2) според ранглистата 
на БФТ. 

За регионалните турнири важат гореописаните правила, като се следват 
критериите за квалификации. 
 

6.1.3. Промени в списъка на приетите състезатели 
При отказ на състезател след публикуване на списъка на приетите състезатели 
и преди изтегляне на схемата за квалификацията, неговото място се заема: 
➢ при отказ на състезател от основната схема – от приетия в квалификацията 

с най-високо класиране в националната ранглиста; 
➢ при отказ на състезател от квалификацията – от първия в списъка на 

резервите за квалификацията. 
След изтегляне на схемата за квалификацията, овакантени места в основната 
схема вследствие на откази могат да се заемат само от „щастливи губещи“ от 
квалификацията. 
 

6.2. Двойки 
6.2.1. Общи положения 

Приемането на състезателите за участие в състезанието по двойки 
(включително по смесени двойки на държавните лични първенства до 16 и 18 
г., за мъже и жени) се извършва непосредствено след изтичане на определения 
от главния съдия срок за записване и след като е приключила квалификацията 
поединично, като се използва ранглистата, с която са били поставени 
състезателите в квалификацията и основната схема. 
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6.2.2. Критерии за приемане/поставяне по двойки 
За приемане по двойки във възрастовите групи до 14, 16 и 18 г. се съблюдава 
следният приоритет: 
1. Двама състезатели от основна схема; 
2. Състезател от основна схема и състезател, отпаднал в квалификацията или с 

WC; 
3. Двама състезатели, отпаднали в квалификацията или с WC. 
Във всяка от горните групи двойките се подреждат съгласно класирането на 
състезателите в ранглистите по следните приоритети: 
➢ до 14 г.: 1) класиране в ТЕ до 14 г. до №50, 2) класиране в националната 

ранглиста до 14 г.; 
➢ до 16 г.: 1) класиране в ATP/WTA, 2) класиране в ITF до 18 г. до №400, 3) 

класиране в ТЕ до 16 г. до №100, 4) класиране в националната ранглиста до 
16 г.; 

➢ до 18 г.: 1) класиране в ATP/WTA, 2) класиране в IТF до 18 г. до №200, 3) 
класиране в националната ранглиста до 18 г. 
❖ Терминът „състезател от основна схема“ включва директно 
приетите за участие в основна схема, успешно преминалите 
квалификацията, както и приетите в основна схема като „щастливи 
губещи“. Получилите WC за основна схема не попадат в тази група. 
❖ За да се определи класирането на двойката, се сумират позициите на 
двамата състезатели в ранглистата. Двойката, при която този сбор е най-
малък, се класира на първо място и т.н. Ако две или повече двойки имат 
равен сбор, по-напред се класира двойката, чийто сбор от точките на 

двамата състезатели в ранглистата е по-голям. Ако и по този показател 
двойките имат равен сбор, се гледа в коя двойка има състезател с по-
предно класиране в ранглистата. Ако и тогава са равни, се тегли жребий. 

За поставяне на двойките във възрастовите групи до 14, 16 и 18 г., се използва 
класирането на състезателите в ранглистите съгласно описаните по-горе 
критерии. При поставянето няма значение дали състезателите са в основната 
схема поединично или са отпаднали в квалификацията. Двойка, в която единият 
от състезателите няма класиране, не може да бъде поставена независимо от 
класирането на другия състезател. За поставяне на отборите на държавните 
турнири за смесени отбори до 14 и 18 г. се използва класирането на двамата 
състезатели в ранглистите съгласно описаните по-горе критерии. 
 
За приемане по двойки за мъже и жени се спазват следните критерии: 
1. Класиране в ранглиста поединично или по двойки в ATP/WTA; 
2. Класиране в национална ранглиста поединично или по двойки. 
За поставяне на двойките за мъже и жени се спазват следните критерии: 
1. Класиране в ранглиста по двойки в ATP/WTA; 
2. Класиране в национална ранглиста по двойки. 
Подробно описание на критериите за приемане и поставяне по двойки за мъже 
и жени виж Приложение №6 (стр. 37). 
 
 



13 

 

 
 
 

7. ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 
(ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ) 

 
7.1. Записване за участие в държавен турнир и държавно лично 

първенство 
7.1.1. Записване за квалификация 

Записването за участие в квалификацията на държавен турнир или държавно 
лично първенство се извършва при главния съдия във времето, посочено в 
наредбата за състезанието (между 12:00 и 13:00 ч. в деня преди началото на 
квалификацията). Записване по телефона се допуска само при платена такса (по 
банков път до 24 ч. преди началото на турнира или на място до края на срока за 
записване). Ако записан за участие състезател не се яви за първия си мач, ще 
бъде наказан съгласно Кодекса за поведение (виж стр. 52). 
Ако квалификацията е затворена и има заявени състезатели, които не попадат 
в нея, те могат да се запишат при главния съдия във времето, определено за 
това. При наличие на освободени места в квалификацията, такива състезатели 
ще бъдат приемани по реда от списъка на резервите, публикуван в „онлайн 
системата“. 
Състезатели, които не са заявени за турнира, също могат да се запишат за 
участие в квалификацията. Те ще бъдат автоматично приети при турнири с 
отворена квалификация. При турнири със затворена квалификация, такива 
състезатели ще бъдат приемани само при наличие на свободни места след 
приемането на всички заявени състезатели, като при приемането им ще се 
следват критериите от т. 6.1. (стр. 10). 
Състезатели, които не са попаднали в квалификацията, имат право да се 
запишат при главния съдия 30 минути преди началото на мачовете за 
съответния ден (докато има състезатели, които не са изиграли първите си 
срещи), за да заместят приет състезател, който не се е явил, се е разболял или 
получил травма преди първия си мач. 
Непосредствено след изтичане на срока за записване за квалификацията, 
главният съдия генерира схемите и изготвя и публикува програмата за 
следващия ден. В Приложение №3 (стр. 31) е посочен начинът, по който се 
изготвят схемите за турнирите. 

 
7.1.2. Записване за основна схема 

Записването за участие в основната схема на държавен турнир или държавно 
лично първенство се извършва при главния съдия във времето, посочено в 
наредбата за състезанието (между 12:00 и 13:00 ч.). Записване по телефона се 
допуска само при платена такса (по банков път до 24 ч. преди началото на 
турнира или на място до края на срока за записване). Ако записан за участие 
състезател не се яви за първия си мач, ще бъде наказан съгласно Кодекса за 
поведение (виж стр. 52). 
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Ако състезател, приет в основната схема, се откаже след като е изтеглена 
схемата на квалификацията или не се запише за участие, или не се яви за първия 
си мач, той може да бъде заменен само с „щастлив губещ“ от квалификацията 
(виж стр. 32). 
След изтичане на срока за записване за основна схема и след приключване на 
квалификацията главният съдия генерира схемите. По негова преценка той 
може да направи това и преди завършването на квалификацията, като имената 
на квалификантите ще се появят в схемата след приключването и на последната 
среща от квалификацията. В Приложение №3 (стр. 31) е посочен начинът, по 
който се изготвят схемите за турнирите. 

 
7.1.3. Записване за двойки 

Записването за участие в състезанието по двойки се извършва във времето, 
посочено от главния съдия. Записването може да стане и само от единия 
представител на двойката или по телефона. След изтичане на срока за записване 
състезателите не могат да сменят партньорите си. Непосредствено след 
изтичане на срока за записване, главният съдия генерира схемите. 
В състезанието по двойки могат да участват и състезатели, които не са взели 
участие в турнира поединично (основна схема или квалификация), но са се 
записали при главния съдия. Тези състезатели заплащат пълната такса за 
участие в турнира. Във възрастовите групи до 14, 16 и 18 г. двойки със 
състезатели, които не са взели участие в турнира поединично, могат да се 
приемат за участие само след приемане на всички двойки, в които и двамата 
състезатели са участвали в турнира поединично, като за приемането им се 
следват критериите от т. 6.2. (стр. 12). 

 
7.2. Записване за участие в регионален турнир 

Записването за участие в регионалните турнири, също както при държавните, 
се извършва между 12:00 и 13:00 ч. в деня преди първия ден на турнира. Клубът-
организатор може да избере и трябва да посочи в наредбата за турнира дали 
таксите за участие трябва да бъдат заплатени преди края на техническата 
конференция, или се допуска и записване по телефона при неплатена такса. 
Състезатели, които не са предварително заявени, също могат да се запишат и 
автоматично ще бъдат приети за участие. Ако записан за участие състезател не 
се яви за първия си мач, ще бъде наказан съгласно Кодекса за поведение (виж 
стр. 52). Състезател, записан за участие в регионален турнир, е длъжен да 
изиграе всичките си срещи (до пълното разпределение на местата или в 
утешителния турнир/“бонус схемата“, съгласно регламента). Състезател, 
неявил се за среща за разпределение на местата или в утешителния турнир 
(„бонус схемата“), ще бъде наказан за „безпричинно напускане на турнира“ 
съгласно Кодекса за поведение (виж стр. 52), освен ако не е по здравословни 
причини с медицинско свидетелство, издадено на място от лекаря на турнира и 
подписано също така от главния съдия и от състезателя, което трябва да бъде 
изпратено до БФТ заедно с доклада на главния съдия. 
Непосредствено след изтичане на срока за записване, главният съдия генерира 
схемите и изготвя и публикува програмата на първите мачове за следващия ден. 
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Ако до 18:00 ч. в деня преди турнира схемите и програмата не са публикувани в 
„онлайн системата“, главният съдия подлежи на санкция от БФТ с глоба в 
размер на 50 лева. 
 

8. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ 

 

 8.1. Гостоприемство 
Гостоприемство се поема на държавните лични първенства за юноши и девойки 
на открито. 
Редуцирано гостоприемство:  
-по отношение на Държавните лични първенства на закрито- гостоприемство се 
поема само за състезателите от четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на 
двойки до деня на отпадането им от съотвентната схема на първенствата 
(включително); 
-по отношение на Държавните отборни първенства  за юноши и девойки- 
гостоприемство се поема само за състезателите от четвъртфиналите до деня на 
отпадането им от съответната схема на първенствата (включително). 
 
Гостоприемството е поемане от страна на клуба организатор на разходите за 
нощувка, закуска и вечеря. Нощувки и закуски се поемат само на състезатели и 
лицензирани треньори от клубове от други градове. Те могат да бъдат 
настанявани в единични, двойни или тройни стаи, като състезатели или 
треньори от различни полове не могат да бъдат настанявани в една стая. 
За да получи гостоприемство, треньорът трябва да е лицензиран към клуба, към 
който са картотекирани водените от него състезатели. В противен случай 
трябва да представи писмо от клуба с потвърждение, че той е официалният 
треньор на състезателите от съответния клуб за даденото състезание. За 
държавните лични първенства за юноши и девойки треньорите, които ще 
ползват гостоприемство, трябва да бъдат заявени от съответните клубове през 
онлайн системата преди края на записването за квалификациите. 

❖ На държавните лични първенства за юноши и девойки 
гостоприемство се поема от вечерта в деня на техническата конференция 
за основна схема до окончателното отпадане от първенството за 
състезателите от основна схема поединично и по двойки, както и за един 
лицензиран треньор от клуб (или на двама лицензирани треньори, ако 
клубът е представен от повече от 4 състезатели). Организаторите са 
длъжни да поемат гостоприемството и на отпаднали състезатели, чиито 
срещи са завършили след 15.00 ч. 
❖ На държавните отборни първенства за юноши и девойки 
гостоприемство се поема за състезателите и треньорите от отборите, 
класирали се за четвъртфиналите, от вечерта преди четвъртфиналите до 
окончателното приключване на участието на съответния отбор в 
първенството. Организаторите са длъжни да поемат гостоприемството на 
отбора и при приключено участие в първенството след 15.00 ч. 
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8.2. Кортове 
Срещите трябва да се провеждат на кортове с една и съща настилка, която 
отговаря на изискванията на ITF и БФТ. Организаторите са длъжни да осигурят 
кортове за загряване преди началото на срещите за деня, както и по възможност 
да предоставят кортове за тренировка – от същата настилка. 
Големината на схемите на държавните турнири се определя в зависимост от 
броя на кортовете, които се предоставят от клуба организатор: 
За държавни турнири на открито: 
➢ до 4 корта вкл. – основна схема 24, схема на квалификациите 32 
➢ 5 корта – основна схема 24, схема на квалификациите 32 или 48 
➢ 6 корта – основна схема 24 или 32, схема на квалификациите 32 или 48 
➢ над 6 корта – основна схема 24 или 32, схема на квалификациите 32 или 48, 

или 64, или открита. 
За държавни турнири на закрито: 
➢ 2 или повече корта – основна схема 16, схема на квалификациите 24 
➢ 3 или повече корта – основна схема 16 или 24, схема на квалификациите 

съответно 24 или 32. 
 

8.3. Топки 
Марката топки, с които ще се играе турнирът, се обявява в наредбата.  
Всички срещи се играят с по 3 топки, както следва: 
➢ държавни турнири до 14, 16 и 18 г., държавни лични и отборни първенства 

до 12 и 14 г. – 3 нови топки за всеки мач от основните схеми. В 
квалификациите топките трябва да се сменят с нови след не повече от 2 мача. 

➢ държавни лични и отборни първенства до 16 и 18 г. – 3 нови топки за всеки 
мач от основните схеми, смяна на трети сет. В квалификациите топките 
трябва да се сменят с нови след не повече от 2 мача. 

➢ държавни турнири за смесени отбори – 3 нови топки за всеки отборен мач. 
➢ държавни турнири и първенства за мъже и жени – 3 нови топки за всеки мач, 

в квалификациите и в мачовете от основна схема без съдия на стол смяна на 
трети сет, в мачовете със съдия на стол смяна на 11/13 гейма. 

➢ регионални турнири – топките трябва да се сменят с нови след не повече от 
3 мача. Турнирите до 8 и 10 г. се играят задължително с меки топки 
(„оранжеви“ за турнири до 8 г. и „зелени“ за турнири до 10 г.). 

 
8.4. Съдийски апарат 

За всеки турнир трябва да бъде осигурен лицензиран главен съдия, който да е 
преминал обучение за работа с „онлайн системата“ и да изпълнява своите 
функции по време на целия турнир. Той трябва да бъде в клуба най-малко 
половин час преди началото на срещите за деня и да го напуска след завършване 
на последната. Главните съдии са длъжни да знаят и съблюдават Кодекса за 
поведение на съдията по тенис. 
Главните съдии трябва да са: 
➢ за международни турнири на ITF/ТЕ – съдии „бяла значка“ или по-висока; 
➢ за държавни първенства – І категория (категория „държавно първенство“) 

или по-висока; 
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➢ за държавни турнири – II („държавна“) категория или по-висока; 
➢ за регионални турнири – III („регионална“) категория или по-висока. 
Трябва да бъдат осигурени съдии на стол според категорията на турнира: 
➢ за държавни лични първенства – от четвъртфинали основна схема единично 

и полуфинали двойки; 
➢ за държавни отборни първенства и държавни турнири за смесени отбори – 

на финалните срещи; 
➢ за държавни турнири – от полуфинали основна схема единично и финали 

двойки; 
➢ за регионални турнири – по възможност на финалните срещи. 
За останалите срещи трябва да бъдат осигурени съдии на клетка, които могат 
да отговарят едновременно за няколко корта: 
➢ за държавни първенства на закрито – съдиите трябва задължително да са 

вътре в корта (на съдийския стол); броят съдии на клетка е:  
- при два корта – максимум трима съдии 
- при три корта – максимум петима съдии 

➢ за държавни турнири на твърди кортове – минималният брой съдии на 
клетка е колкото е броят на кортовете; 

➢ за държавни първенства на открито, държавни турнири на червени кортове 
и регионални турнири: 
- провеждани на 3-4 корта – минимум 2 (двама) съдии на клетка; 
- провеждани на 5-6 корта – минимум 3 (трима) съдии на клетка; 
- провеждани на 7-8 корта – минимум 4 (четирима) съдии на клетка. 

На държавните първенства и турнири трябва да бъде осигурен при 
необходимост асистент главен съдия, който да присъства от записването за 
квалификациите до края на турнира, като в състезателните дни ще изпълнява 
функции като съдия на клетка и по преценка на главния съдия като съдия на 
стол. 
При сформирането на съдийския екип трябва да се спазват следните изисквания 
към съдиите на стол и на клетка: 
➢ за държавни първенства и за международни турнири на ITF/TE – най-малко 

един съдия I категория или по-висока; за международните турнири на ITF 
съдиите на стол трябва да са регистрирани в съдийския портал на ITF; 

➢ за държавни турнири – най-малко един съдия II категория или по-висока. 
Изключения от всички изисквания за съдийския апарат се допускат само с 
писменото съгласие на Съдийската комисия. 
Съдийската комисия към БФТ предлага назначенията на главните съдии и 
асистент главните съдии Това е излишен разход.  за държавните първенства и 
турнири, както и за международните турнири на ITF/TE, като поне един от 
двамата трябва да не е свързан с клуба-организатор на турнира .Представители 
на БФТ - Отговорник „Държавен календар и събития” и Технически сътрудник, 
следва да съгласуват и одобрят избрания съдийски екип. Съдийската комисия 
трябва да бъде във връзка с Турнирните директори и Отговорник „Държавен 
календар и събития” при определяне съдиите (на стол и клетка) за турнирите. 
При провеждането на ДП на открито и закрито съдийските екипи по 
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възможност следва да са от региона на града домакин или друг тенис център, 
разположен в същата и/или съседна административна област. 
Организаторите трябва да осигурят съдийския апарат за регионалните 
турнири. Могат да се използват само лицензирани от Съдийската комисия 
съдии. Главен съдия, използвал нелицензирани съдии, ще бъде санкциониран 
от Съдийската комисия въз основа на Дисциплинарния правилник. 
 
 
Изготвените доклади на главните съдии за всяко състезание от календара на 
БФТ задължително се изпращат за анализ и проверка на електроните поща на 
БФТ – office@bgtennis.bg (Офис и счетоводство) и на officiating@bgtennis.bg  
(Съдийска колегия). 
 
 8.5. Медицинско осигуряване 
Задължително е присъствието на медицинско лице (спортен лекар, 
кинезитерапевт или под.) за пълното времетраене на състезанието, който да 
работи съгласно правилата на ITF, ТЕ и ММС. Правата и задълженията му са 
описани и в Приложение №2 (стр. 30). 
 
 8.6. Информационно табло 
Всеки турнир трябва да има официално информационно табло, на което да 
бъдат поставяни схемите на турнира, програмата за деня и други съобщения, 
касаещи участниците. 
 
 8.7. Награден фонд 
Наградни фондове може има само на турнирите/първенствата за мъже и за 
жени, като не могат да бъдат по-малко от 2000 лева на турнир за мъже и 1000 
лева на турнир за жени. Разпределението се определя от клуба организатор 
(дали да се разпределя и поединично, и на двойки; как да се разпределя за 
достигане до различните кръгове), като трябва да започва най-малко от 
полуфиналистите (възможно е само за шампиони или за шампиони и финалисти 
на двойки, ако в турнира има и схема поединично). Информацията относно 
разпределението на наградния фонд трябва да бъде посочена в наредбата за 
турнира. 
 
 8.8. Награди 
На класиралите се на призовите места в първенствата и турнирите до 12, 14, 16 
и 18 г. освен купи и медали могат да бъдат връчвани и предметни награди, чиято 
стойност не трябва да надвишава 300 лв. 
 
 8.9. Такси за участие 
Определят се от организатора, обявяват се в наредбата на състезанието и не 
могат да надвишават: 
➢ регионални турнири – 25 лв.;  
➢ регионални турнири в зала – 30 лв. 
➢ за регионални квалификации за ДП12 – 30 лв. 

mailto:office@bgtennis.bg
mailto:officiating@bgtennis.bg
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➢ регионални първенства – 30 лв, ако не са по програмата ТСВ,по която  няма 
такси 

➢ държавни турнири за юноши и девойки – 35 лв. 
➢ държавни турнири за мъже и жени – 40 лв. без награден фонд и 50 лв – с 

награден фонд 
➢ държавни лични първенства – 50 лв. без награден фонд/гостоприемство и 

60 лв – с награден фонд/гостоприемство 
➢ държавни турнири за смесени отбори – 70 лв. на отбор 
➢ регионални отборни първенства до 10 г. – 80 лв. на отбор 
➢ държавни отборни първенства – 100 лв. на отбор. 
Таксата включва участие във всички схеми (квалификация, основна схема, 
двойки) и трябва да бъде заплатена в пълен размер и от състезатели, които 
участват само в една от схемите (например само по двойки). 
 

8.10. Медицински прегледи 
Право на участие в турнири от календара на БФТ имат само спортисти, които са 
преминали през задължителен годишен медицински преглед. 
БФТ и организаторите на турнирите не носят отговорност за възникнали по 
време на състезания усложнения в здравословното състояние на състезателите 
вследствие на предишни заболявания. 
 

8.11. Записване на срещи 
Треньори и родители имат право да заснемат и записват срещи от турнири от 
календара на БФТ само за свое лично ползване и при предварително 
уведомяване на главния съдия. 

 
9. ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЯТА 

 
9.1. Продължителност на турнирите 

Продължителността на турнирите се посочва в годишния календар на БФТ и в 
наредбите за самите турнири, като трябва да се спазват следните принципи: 
➢ Държавни турнири: 

- до 14 и 16 г. – 6 дни 
- до 18 г. – 5 или 6 дни 
- за мъже и жени – по избор на клуба-организатор. 

➢ Държавни турнири за смесени отбори – 4 или 5 дни. 
➢ Регионални турнири: 

- до 8 г. – 1 ден 
- до 10, 12, 14, 16 и 18 г. – 2 дни. 

Продължителността на държавните лични и отборни първенства ще бъде 
обявявана от БФТ в наредбите за самите първенства. 
В случай на лоши метеорологични условия времетраенето на състезанието 
може да бъде продължено само с един ден. 
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9.2. Програма на турнирите 
При публикуване на наредбата за всеки турнир или първенство е 
препоръчително, а след изтичане на срока за откази – задължително – 
публикуването на програмата за състезанието към наредбата за провеждането 
му. Промени в програмата се допускат само вследствие на лоши 
метеорологични условия или други обективни причини, с одобрението на БФТ. 
В деня на записването за основна схема е препоръчително да не се играят срещи 
от основната схема нито поединично, нито на двойки. Препоръчителна 
програма за Държавните турнири на открито, е: 
Ден 0: Записване за квалификация (12:00-13:00 ч.) 
Ден 1: Квалификация 
Ден 2: Квалификация | Записване за основна схема (12:00-13:00 ч.) 
Ден 3: Първи кръг основна схема единично + първи кръг основна схема двойки 
Ден 4: Осминафинали единично + четвъртфинали двойки 
Ден 5: Четвъртфинали единично + полуфинали двойки + финали двойки 
Ден 6: Полуфинали единично + финали единично. 
На регионални първенства и турнири се препоръчва програмата да бъде 
изготвяна така, че утешителният турнир („бонус схемата“) да завърши в първия 
ден на турнира. 
 

9.3. Брой мачове и почивки 
Всеки състезател може да изиграе не повече от 2 (две) срещи поединично или 1 
(една) среща поединично и 2 (две) срещи на двойки в един ден. 
Когато състезател трябва да изиграе повече от един мач в един и същи ден, 
минималното допустимо време за почивка между мачовете е: 
➢ при игра по-малко от 1 час – 0:30 ч. (половин час) почивка; 
➢ при игра между 1 час и 1:30 часа – 1 ч. (един час) почивка; 
➢ при игра повече от 1:30 часа – 1:30 ч. (час и половина) почивка. 
Минималното допустимо време за почивка между финален мач поединично и 
финален мач на двойки е 30 минути, независимо от продължителността на 
финалния мач поединично. 
Първият мач на състезател за деня не трябва да бъде насрочван по-рано от 12 
часа след завършването на последния му мач в предходния ден. 
Последната среща за деня в турнири за юноши и девойки не трябва да започва 
след 20:00 ч., а за мъже и жени – след 24:00 ч. 

❖ На държавните турнири за смесени отбори се допуска 
изиграването на две отборни срещи на ден. Почивката преди мача на 
смесени двойки е максимум 30 минути. 
❖ На държавните отборни първенства се допуска изиграването на 
две отборни срещи на ден при съгласието на треньорите и на двата отбора 
и на главния съдия. Почивката преди мача на двойки е максимум 30 
минути. 
❖ На регионалните турнири описаните правила за максимален брой 
срещи на ден и минимално време за почивка между мачовете не важат. 

 
9.4. Неблагоприятни метеорологични условия 
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В случай на лошо време, когато е застрашено нормалното завършване на 
турнира, срещи могат да бъдат премествани в зала с друга настилка, ако клубът 
организатор разполага с такава. При липса на закрити кортове и при реална 
опасност за незавършването на турнира, главният съдия трябва да информира 
БФТ, за да получи разрешение за: 
1. Прекратяване на състезанието по двойки; 
2. Промяна на формата на срещите до наваксване на програмата: 

- вместо трети сет – мач-тайбрек до 10 точки; 
- 2 от 3 къси сета (до 4 гейма), евентуално мач-тайбрек до 10 точки вместо 

трети сет. 
При промяна на формата на срещите, един състезател може да изиграе до 3 
(три) срещи поединично в рамките на един ден. 

В случай на лоши метеорологични условия времетраенето на турнира може да 
бъде продължено само с един ден. Ако турнирът (или състезанието по двойки) 
не може да бъде завършен, състезателите получават точки за ранглистата до 
фазата, до която са достигнали и са завършили мачовете си. 
 
 

10. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА 
ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА 
ДО 12, 14, 16 И 18 Г., МЪЖЕ И ЖЕНИ 

 
10.1. Видове игри 

➢ До 12 г.: 4 срещи единично и 1 среща двойки 
➢ До 14 г.: 4 срещи единично и 1 среща двойки 
➢ До 16 г.: 2 срещи единично и 1 среща двойки 
➢ До 18 г.: 2 срещи единично и 1 среща двойки 
➢ Мъже/жени: 2 срещи единично и 1 среща двойки. 
Срещите се изиграват в следния ред: 
➢ До 12 и 14 г.: първи, втори, трети, четвърти ракети; двойки 
➢ До 16 и 18 г., мъже и жени: втори, първи ракети; двойки. 
 

10.2. Състав на отборите 
➢ До 12 г.: всеки отбор се състои от минимум 4 и максимум 6 състезатели 
➢ До 14 г.: всеки отбор се състои от минимум 4 и максимум 6 състезатели 
➢ До 16 г.: всеки отбор се състои от минимум 2 и максимум 4 състезатели 
➢ До 18 г.: всеки отбор се състои от минимум 2 и максимум 4 състезатели 
➢ Мъже/жени: всеки отбор се състои от минимум 2 и максимум  4 състезатели 
Ако един отбор е съставен от минималния брой състезатели и един от тях не 
може да продължи участие (по медицински причини или дисквалификация), 
това води до дисквалификация на съответния отбор от първенството. 
 

10.3. Право на участие 
В ДОП до 12, 14, 16 и 18 г. право на участие имат само български граждани, които 
са картотекирани към съответния клуб – клубовете нямат право да си 
преотстъпват състезатели. 
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В ДОП за мъже и жени право на участие имат и чужди граждани (не повече от 1 
в отбор). Клубовете могат да си преотстъпват състезатели (преотстъпването се 
удостоверява само с писменото разрешение на клуба, в който състезателят е 
картотекиран, подписано от председателя на клуба и подпечатано с 
официалния печат на клуба), като във всеки отбор може да има не повече от 1 
състезател от друг клуб. 
В ДОП до 12, 14, 16 и 18 г. всеки клуб може да участва с неограничен брой отбори. 
В ДОП за мъже и жени всеки клуб може да участва с не повече от два отбора на 
първенство, като във вторите отбори не се допуска участието на чужди 
граждани или на преотстъпени състезатели. 
Всеки състезател може да участва само в едно държавно отборно първенство до 
12, 14, 16 и 18 г. Изключение се прави само за по един състезател от клуб за всеки 
от двата пола, който може да участва и в ДОП до 12 г., и в ДОП до 14 г. 
 

10.4. Срокове, техническа конференция 
➢ Срокът за заявяване на отборите и за плащане на таксата участие в размер 

на 100 лева е 12:00 ч. 20 дни преди първия ден на първенството (при 
отказване на отбор след това, таксата не се връща). 

➢ Срокът за отказ е 12:00 ч. 5 дни преди първия ден на първенството. Веднага 
след това се провежда техническата конференция, тегленето на жребия и 
изготвянето на програмата, освен ако в наредбата за съответното 
първенство не е указано друго. 

➢ На техническата конференция се дават окончателните състави на отборите 
и се извършва поставянето им. Двама състезатели от предварително 
заявения състав могат да бъдат сменени преди началото на техническата 
конференция, след което не могат да бъдат правени никакви промени в 
отборите. Подредбата на състезателите в отборите става съгласно 
съответните ранглисти, а състезатели без класиране или с еднакво 
класиране се подреждат от треньора на отбора на техническата 
конференция, като този ред не може да бъде променян до края на 
първенството. Присъствието на треньорите и номинираните от клуба 
състезатели на техническата конференция не е задължително. 

 
10.5. Поставяне на отборите 

При поставянето на отборите се използва класирането на състезателите в 
съответните ранглисти поединично: 
➢ до 14 г. – на тримата състезатели с най-добро класиране; 
➢ до 16 и 18 г., мъже и жени – на двамата състезатели с най-добро класиране. 
На ДОП до 12 г. няма поставени отбори. Жребият не се дирижира по никакъв 
начин, освен в случай на участие на повече от един отбор от клуб, при който 
отборите се разпределят в различни части на схемата. 
Подреждането на отборите се извършва, като се сумира класирането на 
съответния брой състезатели от отбора (отборът с най-малък сбор е първи 
поставен и т.н.). Ако два отбора са с еднакво класиране, тогава се събират 
точките в ранглистата на съответния брой състезатели. Ако отново има 
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равенство, по-предно място заема отборът, чиято първа ракета има по-добро 
класиране, при ново равенство се гледа класирането на вторите ракети и т.н. 
Състезател от даден отбор, чието класиране е било използвано за поставянето 
на отбора, е длъжен да изиграе поне една среща поединично. В противен случай 
отборът се дисквалифицира. Изключение може да се направи само за контузен 
или болен състезател – ако бъде прегледан на място от лекаря на първенството, 
който прецени, че здравословното му състояние не позволява участието му в 
съответната среща и попълни медицинско свидетелство, подписано освен от 
него и от главния съдия и от състезателя. В случай на заразяване с COVID-19, 
главният съдия следва да получи копие от медицинското удостоверение за 
позитивен тест или акт на компетентната РЗИ за поставяне на състезателя под 
карантина (след провеждане на техническата конференция).  
БФТ си запазва правото да посочи в наредбата за съответното първенство 
критериите за преизчисляване на класирането в ранглистите на ATP, WTA, ITF 
и ТЕ към националната ранглиста за съответната възрастова група. 
На държавните отборни първенства се поставят 8 отбора (при 8 или по-малко 
участващи отбора се поставят 4). 
 

10.6. Права и задължения на треньорите 
➢ На ДОП до 12, 14, 16 и 18 г. всеки отбор трябва да бъде воден от лицензиран 

към съответния клуб треньор, чието име се дава на техническата 
конференция. Той представлява официално отбора и е длъжен да присъства 
през цялото време на провеждане на състезанието. Един треньор може да 
води два отбора от един клуб на дадено първенство. 

➢ На ДОП за мъже и жени се допуска отборите да не бъдат водени от 
лицензирани треньори. В такъв случай един от състезателите от отбора 
трябва да бъде номиниран за капитан на отбора и има правата и 
задълженията на официален треньор. 

➢ Номинираният треньор има право да седи на корта по време на мачовете и 
да дава съвети на състезателите при смяна на полетата (но не и по време на 
тайбрек). Треньорът може да бъде заместен на корта само от номиниран за 
първенството състезател от същия отбор. 

➢ Всеки ден половин час преди началото на срещите треньорът трябва да 
обяви състава на отбора за съответната среща. Номинираната двойка може 
да бъде променена до 15 минути преди началото на мача по двойки, който 
трябва да започне 30 минути след последния мач поединично. Състезател 
може да бъде сменен, след като е бил номиниран за деня, от резервен 
състезател (без пренареждане на останалите състезатели в отбора), само в 
случаи на контузия, болест или семейни проблеми, след преглед от лекаря 
на първенството и разрешение от главния съдия, като по-късно същият 
може да бъде включен в състава по двойки, само ако лекарят прецени, че 
състоянието му се е подобрило. 

 
10.7. Екипировка 

На официалните церемонии (откриване, награждаване) състезателите от един 
отбор трябва да са с еднакви екипи. 
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По време на срещите състезателите от един отбор трябва да играят с еднакви по 
цвят фланелки. Разрешават се рекламни надписи или лога с по-големи размери 
от допустимите в Кодекса за поведение на състезателите. 
 

11. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА 
ДЪРЖАВНИТЕ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА ДО 12 Г. 

 
 11.1. Приемане на състезатели поединично. 
Поради липсата на ранглиста до 12 г., определянето на приетите в основна схема 
и в квалификация на държавните лични първенства до 12 г. ще става въз основа 
на резултатите от регионални първенства (квалификации) до 12 г. на квотен 
принцип в следното съотношение: Югозападен регион / Южен регион / 
Черноморски регион / Северен регион – 3 / 2 / 2 / 1: 
➢ при 16 приети (основна схема на държавното лично първенство в зала): 6 от 

Югозападен регион, 4 от Южен регион, 4 от Черноморски регион, 2 от 
Северен регион. 

➢ при 24 приети (основна схема на държавното лично първенство на открито): 
9 от Югозападен регион, 6 от Южен регион, 6 от Черноморски регион, 3 от 
Северен регион. 

➢ при 32 приети (квалификация на държавното лично първенство в зала): 12 
от Югозападен регион, 8 от Южен регион, 8 от Черноморски регион, 4 от 
Северен регион. 

➢ при открита квалификация (на държавното лично първенство на открито): 
всички състезатели, участвали в регионалните квалификации. 

В държавно първенство могат да участват само състезатели, които са участвали 
в регионалните квалификации. Ако състезател, спечелил право да участва въз 
основа на класирането си в регионална квалификация, не се заяви или запише 
за държавното лично първенство, неговото място се заема от следващия в 
класирането. Ако в даден регион участват или за държавното първенство се 
заявят или запишат по-малко деца от определената квота, вакантните позиции 
се заемат от следващите в класирането на други региони. 
Във всички случаи на равни показатели се тегли жребий (например: при 
еднакво класиране на регионални квалификации; за определяне на регион, 
състезател от който да заеме овакантена позиция от друг регион; и т.н.). 
 
 11.2. Поставяне поединично. 
В схемите на държавните първенства до 12 г. няма поставени състезатели. 
Всички състезатели ще се теглят на жребий (през онлайн системата) на общо 
основание. При техническа възможност ще се прави максимално възможно 
разпределение на състезателите от отделните региони в схемите. 
 
 11.3. Приемане по двойки. 
За приемане по двойки се съблюдава следният приоритет: 
1. Двама състезатели от основна схема. 
2. Един състезател от основна схема и един отпаднал в последния кръг на 

квалификациите. 
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3. Един състезател от основна схема и един отпаднал в предпоследния (и т.н.) 
кръг на квалификациите. 

4. Двама състезатели, отпаднали в последния кръг на квалификациите. 
5. Един състезател, отпаднал в последния кръг на квалификациите, и един 

отпаднал в предпоследния (и т.н.) кръг на квалификациите. 
6. Двама състезатели, отпаднали в предпоследния кръг на квалификациите, и 

т.н. 
Ако в някоя от групите, освен в първата, има повече от една двойка, те се 
подреждат с жребий (през онлайн системата). 
В схемите на двойки няма поставени. 
 

11.4. Регионални първенства до 12 г. (квалификации). 
Регионалните квалификации са отворени за участие за всички състезатели -
картотекирани в клубове със седалище в съответния регион, които са български 
граждани и които отговарят на възрастовите ограничения. 
Схемата на провеждане ще бъде обявена в наредбите за самите първенства, като 
ще се играе за всяко място или за всяко място до определена позиция в 
класирането. БФТ си запазва правото да прави промени в регламента за формат 
на срещите, срокове за заявки и записване/техническа конференция и т.н., 
които ще бъдат обявявани в наредбите за самите първенства. Първенствата ще 
се играят без поставяне на състезатели, на пълен жребий, като се спазват 
изискванията за максимално разпределение на състезателите от един клуб в 
схемата. 
 
 11.5. Приемане за международните турнири до 12 г. в България 
Приемането за участие в международните турнири до 12 г. от календара на ТЕ, 
провеждащи се в България, посредством ОА („Organisers Acceptances“) се 
извършва на базата на резултати от предходни състезания, като критериите ще 
бъдат обявявани от БФТ. При равни резултати (отпадане в един и същи кръг) се 
тегли жребий. 
 

12. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА 
РЕГИОНАЛНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА И 

ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА ДО 10 Г. 
 

12.1. Видове първенства 
➢ Отборно първенство до 8–10 г. – Отборите трябва да са съставени от двама 

състезатели на „оранжев корт“ (до 8 г.) и двама състезатели на „зелен корт“ 
(до 10 г.), без значение от техния пол. Отборните срещи се състоят от два 
мача поединично на „оранжев корт“, два мача поединично на „зелен корт“ и 
един мач по двойки на „зелен корт“. 

➢ Отборно първенство до 9/10 г. – Отборите трябва да са съставени от едно 
момиче и едно момче на 9 г. (родени през 2012 г.), и едно момиче и едно 
момче на 10 г. (родени през 2011 г.). Отборните срещи се състоят от мачове 
поединично между двете момичета на 9 г., двете момчета на 9 г., двете 
момичета на 10 г., двете момчета на 10 г. и мач на смесени двойки. 
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12.2. Право на участие 

➢ Регионалните отборни първенства до 10 г. са квалификациите за класиране 
за Държавните отборни първенства до 10 г. В тях могат да участват отбори 
на клубовете от съответните региони, като няма ограничение на броя 
отбори, с които може да участва даден клуб. 

➢ В Държавните отборни първенства до 10 г. участват осем отбора – отбор на 
клуба-домакин (в случай че е участвал в съответното регионално отборно 
първенство, независимо от класирането му) и победителят от региона на 
клуба-домакин, както и завършилите на първо и второ място в останалите 
региони в съответните регионални отборни първенства (ако клубът-
домакин не е участвал в регионалното отборно първенство, от този регион 
също се класират първите два отбора в класирането). 

 
12.3. Състав на отборите 

Всеки отбор трябва да включва минимума състезатели, необходими за 
изиграването на срещите от т. 12.1 (стр. 26) и може да включва по една резерва 
за всеки от тези 4 състезатели, но на Държавните отборни първенства се поема 
гостоприемство само на 4 състезатели от отбор. 
Ако един отбор е съставен от минималния брой състезатели и един от тях не 
може да продължи участие (по медицински причини или дисквалификация), 
това не води до дисквалификация на съответния отбор от първенството, а само 
до служебна загуба в конкретния мач поединично. 
В първенството до 8-10 г. отборите могат да бъдат съставени само от момчета, 
само от момичета или да бъдат смесени – от момчета и момичета. 
В мачовете по двойки и смесени двойки могат да участват всички състезатели 
от отбора, независимо от тяхната възраст. 

12.4. Схема на провеждане 
➢ Регионалните отборни първенства до 10 г. се провеждат по схема на 

директна елиминация + усъвършенствана схема (за разпределение на 
всички места) в първата осмица. 

➢ Държавните отборни първенства до 10 г. се провеждат в 2 групи по 4 отбора 
(Round Robin), полуфинали и финали и срещи за разпределение на местата 
(за регламента при игра в Round Robin, виж Приложение №4 на стр. 34). 

 
12.5. Други 

Мачовете по двойки и смесени двойки не се играят, ако резултатът след 
четирите мача поединично е 4:0 за единия отбор. 
При провеждането на регионалните отборни първенства до 10 г. и Държавното 
отборно първенство до 10 г. важат и разпоредбите от т. 10.6 и 10.7. (стр. 23). 
 

13. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА 
ДЪРЖАВНИТЕ ТУРНИРИ ЗА СМЕСЕНИ ОТБОРИ 

 
13.1. Състав на отборите, видове игри 
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Всеки отбор трябва да бъде съставен от едно момче и едно момиче, които са 
картотекирани в един и същи клуб. 
Всяка отборна среща се състои от: мач поединично между момичетата, мач 
поединично между момчетата, мач на смесени двойки (играе се само при 
равенство 1:1 след двата мача поединично). 
Един клуб може да участва с неограничен брой отбори в турнирите. 
 

13.2. Срокове, техническа конференция 
➢ Срокът за заявяване на отборите е 10 дни преди първия ден на първенството 

през индивидуалните акаунти на двамата състезатели. 
➢ Срокът за отказ е 12:00 ч. 2 дни преди първия ден на първенството. Веднага 

след това се провежда техническата конференция, тегленето на жребия и 
изготвянето на програмата. 

➢ На техническата конференция се потвърждава участието на отборите. 
Присъствието на състезателите не е задължително, т.е. приема се записване 
и по телефона. При неявяване на записана по телефона двойка се налагат 
съответните наказания съгласно Кодекса за поведение (виж стр. 52), а 
клубът, в който са картотекирани състезателите, дължи заплащане на 
таксата за участие. 

 
13.3. Други 

Лицензиран треньор от клуба и другият състезател от отбора имат право да 
седят на корта по време на мачовете и да дават съвети на състезателите при 
смяна на полетата. 
Държавните турнири за смесени отбори носят точки за националните 
ранглисти, като и двамата състезатели от отбора получават точките за 
достигане до съответния кръг съгласно Правилата на БФТ за изготвяне на 
ранглистите (виж стр. 54). 
 

14. НАРЕДБИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА 
 

Организаторите на всички първенства и турнири са длъжни в срок до 30 дни 
преди началото на състезанието да попълнят в „онлайн системата“ липсващата 
информация – турнирен директор, главен съдия, марка топки, официален хотел, 
програма на турнира и т.н. След това наредбата се одобрява от БФТ и се 
публикува официално. Преди публикуването на наредбата не е възможно 
заявяването на състезатели за участие в турнира.  
Всяка наредба трябва да съдържа следната информация: 
1. Име на турнира 
2. Дати на провеждане 
3. Клуб-организатор – телефон, имейл 
4. Място на провеждане – адрес 
5. Възрастова категория 
6. Право на участие 
7. Схема на провеждане и големина на схемите 
8. Критерии за приемане и поставяне 
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9. Срокове за заявяване и отказ 
10. Техническа конференция – дата и час – за квалификация и основна схема 
11. Формат на срещите 
12. Топки 
13. Настилка 
14. Такса участие 
15. Турнирен директор – име и телефон 
16. Главен съдия – име и телефон 
17. Изисквания за съдийски апарат 
18. Финансови условия (поемане на гостоприемство) 
19. Медицинско осигуряване 
20. Награди 
21. Информация относно настаняването – хотел, цени, телефон за контакт 
22. Програма на турнира по дни 
23. Друга информация 
 
 
 
 
 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 
Картотекирането на състезателите за всички възрасти се извършва съгласно 
инструкция на БФТ, изпратена до клубовете. 
Състезател, картотекиран в даден клуб, няма право да променя клубната си 
принадлежност в рамките на същата състезателна година.  

 

Възрасти 
До 

30.11.2021 г. 
След 

01.12.2021 г. * 

До 8 г. (родени през 2014 г. и след това) 30 лв. 30 лв. 

До 10 г. (родени през 2013 и 2012 г.) 30 лв. 35 лв. ** 

До 12 г. (родени през 2011 и 2010 г.) 50 лв. 65 лв. ** 

До 14 г. (родени през 2009 и 2008 г.) 50 лв. 65 лв. 

До 16 г. (родени през 2007 и 2006 г.) 50 лв. 65 лв. 

До 18 г. (родени през 2005 и 2004 г.) 50 лв. 65 лв. 

Мъже и жени (родени през 2003 г. и преди 
това) 

100 лв. 125 лв. 

Чужди граждани от страни извън ЕС 150 лв. 150 лв.. 

 
* При картотекиране на състезатели от клубове, които са приети за членове на БФТ след 1 ноември 
2021 г. таксата за картотека се дължи без увеличение.  
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** Състезатели до 12 г., които никога не са били картотекирани, не дължат увеличена такса при 
първата си картотека през цялата година. 

 
При картотекиране на състезатели след 01.01.2022 г. трябва да се има предвид 
технологично време от поне 3 работни дни, необходими за картотекирането и 
въвеждането на състезателите в „онлайн системата“. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, АНГАЖИРАНИ 

В ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТУРНИРИТЕ 
 
1. Права и задължения на турнирния директор: 
➢ да попълни, не по-късно от 1 месец преди започването на турнира, в „онлайн 

системата“ липсващата информация в наредбата за турнира. След 
отбелязване на отметката, че въвеждането е приключено и наредбата е 
готова за преглед, администратор от БФТ я потвърждава и тя става активна 
в „онлайн системата“; 

➢ да окаже съдействие на главния съдия за осигуряване на правоспособни 
съдии на клетка и стол съгласно изискванията за категория на турнира в 
тясно сътрудничество с Отговорник „Държавен календар и събития“ към 
БФТ; 

➢ да предостави на главния съдия списък с всички WC за турнира преди края 
на записването за квалификациите; 

➢ да осигури необходимия брой топки за провеждането на турнира съгласно 
изискванията на настоящата наредба; 

➢ да осигури всички необходими условия за нормалното протичане на 
състезанието (необходимия брой кортове и съблекални) и да окаже пълно 
съдействие при настаняването на състезателите; 

➢ да гарантира и да следи ежедневно за добрата поддръжка на кортовете по 
време на целия турнир; 

➢ да следи съвместно с главния съдия за спазване на реда от страна на 
състезателите, треньорите и публиката по време на турнира. 
 

2. Права и задължения на главния съдия: 
➢ да проявява винаги висок професионализъм и стриктно да съблюдава 

съдийския кодекс за поведение и наредбата на БФТ за провеждане на 
състезанията по тенис; 

➢ да въведе, до 24 часа след изтичане на срока за заявяване, международното 
класиране на заявените състезатели и да публикува списъка на приетите 
състезатели в „онлайн системата“; 

➢ да провери предварително състоянието на базата, на която ще се провежда 
турнирът (кортове, мрежи, колчета за игри поединично, съдийски столове, 
табелки за резултат, осветление и др.), да определени мястото на 
информационното табло; 

➢ да сформира съдийски екип съгласно изискванията за категорията на 
турнира; 
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➢ да запише лично явилите се за участие състезатели (за квалификация и за 
основна схема); 

➢ да извърши всички необходими действия в „онлайн системата“ за 
нормалното провеждане на турнира (въвеждане на WC за квалификация и 
основна схема, изтегляне на реда на „щастливите губещи“ и т.н.) 

➢ да генерира и публикува в „онлайн системата“ схемите на турнира; 
➢ да състави, след изготвяне на схемите, програмата за следващия ден, която 

трябва да бъде публикувана в „онлайн системата“ до 18:00 ч. в деня преди 
започване на турнира и поставена и на информационното табло; 

➢ да присъства в клуба до завършване на всички срещи от програмата за деня; 
➢ да взима решения за прекъсване на срещите поради дъжд, тъмнина, 

състояние на корта и др.; 
➢ да решава компетентно всички въпроси, свързани с прилагането на 

правилата по тенис  и разпоредбите за турнира, когато това е необходимо; 
➢ да взима окончателно решение в случай на дисквалификация на състезател 

от турнира; 
➢ да запознае лекаря на турнира с правилата за оказване на медицинска 

помощ на корта; 
➢ да оценява съдиите, с които работи; 
➢ да попълни доклада на главния съдия с цялата изисквана в него информация 

до края на деня на завършване на турнира и да се изпрати до офиса на БФТ 
на електронен адрес: office@bgtennis.bg и до СК към БФТ на електронен 
адрес: officiating@bgtennis.bg  

 
3. Права и задължения на медицинското лице: 
➢ да бъде на разположение на главния съдия 30 минути преди започване на 

срещите за деня; 
➢ да не напуска района на клуба, докато продължават срещите; 
➢ да оказва медицинска помощ на състезателите, както по време на мач, 

съгласно установените правила, така и извън корта; 
➢ да взима решение да не допусне състезател на корта или да преустанови 

участието му в дадена среща по всяко време, ако по негова преценка 
здравословното му състояние не е задоволително; 

➢ да взима решение за прекратяване на среща в съответствие с разпоредбите 
на Правилата по тенис, в случай че състезател получи нараняване по време 
на игра, след като му е оказал необходимата помощ и е оценил степента на 
сериозност на травмата. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ 

 
Схемите за квалификация, основна схема и двойки се генерират от главния 
съдия автоматично през „онлайн системата“ непосредствено след завършване 
на съответното записване. При изготвянето им се спазват следните принципи: 
 

mailto:office@bgtennis.bg
mailto:officiating@bgtennis.bg
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1. Квалификация 
Схемата трябва да бъде изготвена на секции, като броят на секциите трябва да 
съответства на броя на местата в основна схема, които са предоставени за 
участниците от квалификацията (8 за държавните първенства и турнири на 
открито, 8 или 4 за държавните първенства и турнири на закрито). 
Поставени могат да бъдат само състезатели, които имат класиране в 
ранглистата съгласно критериите (виж т. 6.1. на стр. 10). Първите поставени се 
разполагат на първите позиции в отделните секции, започвайки от горе надолу. 
Следващите поставени (от №5 до №8 при квалификация за 4 места в основна 
схема и от №9 до №16 при квалификация за 8 места в основна схема) се 
разполагат чрез жребий на последните места във всяка една секция. Ако няма 
достатъчно играчи, които да бъдат поставени, секциите с най-предно 
поставените трябва да се оставят без втори поставен играч. 
Ако записаните за участие са по-малко от местата в схемата, обявени по наредба, 
то свободните места (bye) се разполагат срещу поставените състезатели, 
започвайки от първия (№1, №2, №3 и т.н.), а ако броят им е по-голям от броя на 
поставените състезатели, останалите свободни места се разпределят 
равномерно чрез жребий в отделните секции на схемата. 
 
2. Основна схема 
Броят на поставените в основната схема е в зависимост от големината й: 
➢ при схема 48/64 участника – 16 поставени 
➢ при схема 24/32 участника – 8 поставени 
➢ при схема 16 участника – 8 поставени (на двойки – 4 поставени двойки) 
➢ при схема 8 участника – 4 поставени. 
Поставянето се извършва съгласно критериите от т. 6.1. (стр. 10), като се 
използва същата ранглиста, използвана за поставянето в квалификациите. 
Първият поставен се разполага на позиция 1, вторият – на последната позиция 
в схемата. Разполагането на останалите поставени състезатели, в зависимост от 
големината на схемата, е както следва: 

Поставени състезатели 
Позиция 

Схема 16 Схема 24/32 Схема 48/64 
3ти и 4ти 
поставен: 

с жребий 
на позиции 

5 и 12 

с жребий 
на позиции 

9 и 24 

с жребий 
на позиции 

17 и 48 
5ти, 6ти, 7ми и 8ми 
поставен: 

с жребий 
на позиции 
4, 8, 9 и 13 

с жребий 
на позиции 

8, 16, 17 и 25 

с жребий 
на позиции 

16, 32, 33 и 49 
9ти, 10ти, 11ти и 12ти 
поставен: 
 

  с жребий 
на позиции 

9, 25, 40 и 56 
13ти, 14ти, 15ти и 16ти 
поставен: 

  с жребий 
на позиции 

8, 24, 41 и 57 
 
При схема от 24 състезатели – 8-те поставени получават bye. 



32 

 

При схема от 48 състезатели – 16-те поставени получават bye. 
Останалите състезатели (включително квалификантите, „щастливите губещи“ 
и получилите WC, които не са поставени) се теглят на общ жребий на останалите 
позиции в схемата. 
Ако турнирът се провежда без квалификация, свободните места в схемата (bye) 
се разполагат срещу поставените състезатели, започвайки от първия (№1, №2, 
№3 и т.н.), след което се разпределят равномерно чрез жребий в отделните 
секции на схемата. 
 
3. Двойки 
Схемата по двойки се изработва следвайки същите принципи като основната 
схема поединично. Поставянето се извършва съгласно критериите от т. 6.2. (стр. 
12), като се използва същата ранглиста, използвана за поставянето в 
квалификациите и основната схема поединично. 
 
4. „Щастливи губещи“ 
Ако след изтегляне на схемата за квалификацията се освободи място в 
основната схема поради отказване, неявяване и т.н. (включително и на поставен 
състезател), то може да бъде заето само от „щастлив губещ“ от квалификацията. 
След приключване на мачовете от квалификацията, загубилите в нея 
състезатели се подреждат чрез жребий, генериран автоматично от „онлайн 
системата“. Първо се подреждат състезателите, загубили в последния кръг на 
квалификацията, след това загубилите в предпоследния кръг. Във всяка от тези 
групи състезателите с класиране в ранглистата имат приоритет пред 
състезателите без класиране. 
Ако е получен отказ на състезател от основна схема преди изтеглянето на 
схемата, освободеното място в списъка на приетите се заема от първия „щастлив 
губещ“ съгласно определената чрез жребия последователност. Ако състезател 
не желае да е „щастлив губещ“, трябва задължително да уведоми Главния съдия. 
В противен случай, ако бъде включен в схемата и не се яви за мача си, ще бъде 
наказан с отстраняване от турнира. 
В първия ден на основната схема (и във втория ден, ако все още има състезатели, 
които не са започнали участието си) отпадналите в квалификациите могат да се 
запишат при главния съдия до 30 минути преди началото на първата среща за 
деня, за да си запазят правото да играят като „щастлив губещ“. При неявяване 
на някой от състезателите от основна схема, неговото място се заема от 
записалия се, който е най-напред в списъка съгласно определената чрез жребий 
последователност. „Щастливият губещ“ е длъжен да бъде готов за игра най-
много 5 минути след като е повикан от главния съдия; в противен случай губи 
правата си за деня и се включва следващият по ред „щастлив губещ“. 
 
5. Разпределение на състезатели от един клуб в схемата 
Състезатели от един клуб се разпределят по максимално възможния начин в 
различни части на схемата, както в квалификациите, така и в основната схема: 
➢ на всички регионални турнири (независимо дали по системата Round Robin, 

или на усъвършенствана схема); 
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➢ на държавни турнири (с изключение на турнири за мъже и жени); 
➢ на Мастърс турнири и подобни (в които се играе по системата Round Robin); 
➢ на държавни отборни първенства (при участие на два отбора от един клуб, 

те трябва да са в различни половини на схемата). 
На държавните лични първенства на закрито и на открито, както и на държавни 
турнири за мъже и жени с награден фонд, при тегленето на жребия не се взима 
под внимание клубната принадлежност на състезателите. 
По двойки не се взима под внимание клубната принадлежност на участниците в 
отделните двойки. 
Под максимално възможен начин за разпределение на състезателите от един 
клуб в различни части на схемата се разбира: 
➢ при двама състезатели от един клуб – в двете различни половинки на 

основната схема, в две различни секции на квалификацията, в две различни 
групи при Round Robin; 

➢ при трима състезатели от един клуб – в различни четвъртинки на основната 
схема, в три различни секции на квалификацията, да не са в една група при 
Round Robin (ако има повече от две групи); 

➢ при четирима състезатели от един клуб – в различни четвъртинки на 
основната схема, в четири различни секции на квалификацията, по двама в 
двете групи при Round Robin (ако се играе в две групи) или по един във всяка 
група при Round Robin (ако се играе в четири групи); 

➢ и т.н., доколкото това е възможно на теория с оглед и на поставянето, и на 
броя състезатели от един клуб. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
ИГРА В ГРУПИ – ROUND ROBIN 

 
При използване на този формат състезателите/отборите се разделят в групи, в 
които се играе по системата „всеки срещу всеки“. За победа в дадена среща (за 
отборна победа в случай на отборно първенство) се начислява 1 точка за 
класирането. 
 
1. Класиране 
Класирането в групата се определя по следните критерии: 
1. Брой спечелени точки в групата. 
2. Ако два играча/отбора имат еднакъв брой точки в групата, победителят в 

срещата между тях заема по-предното място в класирането. 
3. Ако три или повече играча/отбора имат еднакъв брой точки в групата, 

класирането се извършва по: 
3.1. процент спечелени сетове; 
3.2. процент спечелени геймове. 
Ако след прилагането на тези критерии остават два играча/отбора с еднакви 
показатели, победителят в срещата между тях заема по-предното място в 
класирането. 
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Ако след прилагането на тези критерии остават три играча/отбора с еднакви 
показатели, тяхното подреждане в групата се извършва с жребий. 
❖ Процентът на спечелените сетове/геймове се определя, като се 

раздели броят на спечелените сетове/геймове на общия брой изиграни 
сетове/геймове във всички срещи и полученото число се умножи по 
100. Мач тайбрекът се смята като един сет при изчисляване процента 
на спечелените сетове и като един гейм при изчисляване процента на 
спечелени геймове. 

❖ Когато даден мач е завършил, без да са се изиграли всички необходими 
геймове в него (например 63 30 отк.), при по-нататъшната обработка 
на резултатите (процент спечелени сетове, процент спечелени 
геймове) се записва чрез добавяне на липсващите геймове и сетове (в 
случая 63 60). 

❖ Ако играч не може да изиграе даден мач поради медицински причини, 
които са установени от лекаря на турнира, но може да продължи 
участието си, което също се установява от лекаря на турнира, 
резултатът от този мач се зачита като загуба за него с 06 06. 

Ако един играч/отбор прекрати своето участие в турнира, без да е изиграл 
всичките си срещи, постигнатите от него резултати до този момент се анулират 
и подреждането на останалите играчи/отбори става само въз основа на 
резултатите от срещите между тях. 
 
2. Теглене на жребий 
При 4 групи: 
➢ Първите 4 играча/отбора съгласно класирането се поставят на първа 

позиция във всяка една от групите, започвайки от първата към четвъртата. 
Следващите 4 играча/отбора съгласно класирането се разпределят чрез 
жребий в четирите групи на втора позиция. Същата процедура се спазва и 
със следващите играчи/отбори до запълване на групите. 

➢ Победителите в групите се класират за полуфинали, като при тегленето на 
жребия се спазва следното правило: победителите от групи 1 и 2 трябва да 
играят срещу победителите от групи 3 и 4. По подобен начин, ако първите 
два играча/отбора от всяка група се класират за четвъртфинали, 
победителят от група 1 трябва да е поставен на най-горната позиция в 
схемата, победителят от група 2 на най-долната, а два играча/отбора от една 
група не трябва да могат да се срещат преди финала. 

➢ Редът за провеждане на срещите в група с 4 играча/отбора се определя от 
главния съдия и турнирния директор, препоръчва се следният ред: първи 
кръг 1–4, 2–3; втори кръг 1–3, 2–4; трети кръг 1–2, 3–4. При 3 играча/отбора 
в група се препоръчва: първи кръг 1–3, втори кръг 2–3, трети кръг 1–2 или 
във втория кръг да играят почивалият в първия кръг срещу загубилия в 
първия кръг. 

При 2 групи: 
➢ Първите 2 играча/отбора съгласно класирането се поставят на първа 

позиция съответно в първа и втора група. Следващите 2 играча/отбора 
съгласно класирането се разпределят чрез жребий в двете групи на втора 
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позиция. Същата процедура се спазва и със следващите играчи/отбори до 
запълване на групите. 

➢ Първите два отбора в групите се класират за полуфинали, в които 
победителят от група 1 трябва да играе срещу втория от група 2 и обратно. 

➢ Редът за провеждане на срещите в група с 4 играча/отбора се определя от 
главния съдия и турнирния директор, препоръчва се следният ред: първи 
кръг 1–4, 2–3; втори кръг 1–3, 2–4; трети кръг 1–2, 3–4 или във втория кръг 
един срещу друг да играят победителите от първия кръг и загубилите от 
първия кръг. При 3 играча/отбора в група се препоръчва: първи кръг 1–3, 
втори кръг 2–3, трети кръг 1–2 или във втория кръг да играят почивалият в 
първия кръг срещу загубилия в първия кръг. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
СХЕМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ТУРНИРИ 

С ДО 17 УЧАСТНИКА 
С цел участниците в регионални турнири да изиграят по-голям брой мачове, при 
записани от 3 до 16 състезатели вкл. (за възрастови групи до 10, 12, 14, 16 и 18 
г.) и от 3 до 17 състезатели вкл. (за възрастова група до 8 г.) ще се играе в групи 
(Round Robin) в следните формати в зависимост от броя на участниците: 
при 3 участници – Една група „всеки срещу всеки“. 
при 4 участници – Една група „всеки срещу всеки“. 
при 5 участници – Една група „всеки срещу всеки“. 
при 6 участници – Две групи с по 3 състезатели. Първите двама в класирането 
на двете групи продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 място. 
Във възрастова група до 8 г. третите в класирането на двете групи играят 
помежду си за 5-6 място. 
при 7 участници – Една група с 3 и една група с 4 състезатели. Първите двама в 
класирането на двете групи продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 
място. 
Във възрастова група до 8 г. третите в класирането на двете групи играят 
помежду си за 5-6 място. 
при 8 участници – Две групи с по 4 състезатели. Първите двама в класирането 
на двете групи продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 място. 
Във възрастова група до 8 г. третите и четвъртите в групите играят срещи за 
разпределение на 5-8 място. 
при 9 участници – Три групи с по 3 състезатели. Победителите в трите групи 
играят в нова група „всеки срещу всеки“ за 1-3 място, вторите в групите играят 
в нова група за 4-6 място. 
Във възрастова група до 8 г. третите в групите играят в нова група за 7-9 място. 
при 10 участници – Две групи с по 3 състезатели и една група с 4 състезатели. 
Победителите от групите с по 3 състезатели и първите двама от групата с 4 
състезатели продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 място (при 
жребия за полуфиналите двамата от групата с 4 състезатели не трябва да се 
падат един срещу друг на полуфинал). 
Във възрастова група до 8 г. вторите от групите с по 3 състезатели и третият от 
групата с 4 състезатели играят в нова група „всеки срещу всеки“ за 5-7 място, 
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третите от групите с по 3 състезатели и четвъртият от групата с 4 състезатели 
играят в нова група за 8-10 място. 
при 11 участници – Две групи с по 4 състезатели и една група с 3 състезатели. 
Завършилите на второ място в групите с по 4 състезатели играят плейоф 
(четвъртфинал). Победителят от този плейоф и победителите от трите групи 
продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 място (при жребия за 
полуфиналите победителят от плейофа не трябва да се пада срещу победителя 
от неговата група). 
Във възрастова група до 8 г. третите от групите с по 4 състезатели и вторият от 
групата с 3 състезатели играят в нова група „всеки срещу всеки“ за 6-8 място, 
четвъртите от групите с по 4 състезатели и третият от групата с 3 състезатели 
играят в нова група за 9-11 място. 
при 12 участници – Четирите групи с по 3 състезатели. Победителите от 
групите продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 място. 
Във възрастова група до 8 г. вторите от групите играят срещи за разпределение 
на 5-8 място, третите от групите играят срещи за разпределение на 9-12 място. 
при 13 участници – Три групи с по 3 състезатели и една група с 4 състезатели. 
Победителите от групите продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 
място. 
Във възрастова група до 8 г. вторите от групите играят срещи за разпределение 
на 5-8 място, третите от групите играят срещи за разпределение на 9-12 място. 
при 14 участници – Две групи с по 3 състезатели и две групи с по 4 състезатели. 
Победителите от групите продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 
място. 
Във възрастова група до 8 г. вторите от групите играят срещи за разпределение 
на 5-8 място, третите от групите играят срещи за разпределение на 9-12 място, 
четвъртите от групите с по 4 състезатели играят помежду си за 13-14 място. 
при 15 участници – Три групи с по 4 състезатели и една група с 3 състезатели. 
Победителите от групите продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 
място. 
Във възрастова група до 8 г. вторите от групите играят срещи за разпределение 
на 5-8 място, третите от групите играят срещи за разпределение на 9-12 място, 
четвъртите от групите с по 4 състезатели играят в нова група „всеки срещу 
всеки“ за 13-15 място. 
при 16 участници – Четири групи с по 4 състезатели. Победителите от групите 
продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 място. 
Във възрастова група до 8 г. вторите от групите играят срещи за разпределение 
на 5-8 място, третите от групите играят срещи за разпределение на 9-12 място, 
четвъртите от групите играят срещи за разпределение на 13-16 място. 
(Само във възрастова група до 8 г.) при 17 участници – Три групи с по 4 
състезатели и една група с 5 състезатели. Победителите от групите 
продължават на полуфинали и срещи за 1-2 и 3-4 място. Вторите от групите 
играят срещи за разпределение на 5-8 място, третите от групите играят срещи 
за разпределение на 9-12 място, четвъртите от групите играят срещи за 
разпределение на 13-16 място. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПОСТАВЯНЕ ПО ДВОЙКИ 

НА ТУРНИРИ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ 
 
При приемане на записаните двойки в турнирите по двойки за мъже и жени се 
взимат предвид: 
1. класирането им в ранглистите на АТР/WTA поединично или по двойки (по-

доброто от двете класирания); 
2. ако нямат класиране в ранглистите на ATP/WTA нито поединично, нито по 

двойки – класирането им в националните ранглисти поединично или по 
двойки (по-доброто от двете класирания), 

като се прилагат следните критерии: 
Критерий А. Двама състезатели с класиране в ранглистите на ATP/WTA 
поединично или по двойки. 
Сумата от класирането на двамата състезатели ще определи комбинираното 
класиране на двойката. Ако две или повече двойки имат едно и също 
комбинирано класиране, приоритет ще има: 
А.1. Двойката, в която и двамата състезатели са използвали за приемането им в 
турнира класиране в ранглистата поединично. При равенство в комбинираното 
класиране на две или повече двойки, предимство ще има двойката, в която има 
състезател с по-предно класиране в ранглистата поединично. 
А.2. Двойката, при която за приемането й в турнира единият състезател е 
използвал класиране в ранглистата поединично, а другият – в ранглистата по 
двойки. При равенство в комбинираното класиране на две или повече двойки, 
предимство ще има двойката, в която има състезател с по-предно класиране в 
ранглистата поединично. 
А.3. Двойката, в която и двамата състезатели са използвали за приемането им в 
турнира класиране в ранглистата по двойки. При равенство в комбинираното 
класиране на две или повече двойки, предимство ще има двойката, в която има 
състезател с по-предно класиране в ранглистата по двойки. 
А.4. Жребий. 
Критерий Б. Единият състезател е с класиране в ранглистите на АТР/WTA 
поединично или по двойки, а другият – с класиране в националните ранглисти 
поединично или по двойки. 
Ако две или повече двойки имат състезател с едно и също класиране в 
ранглистата на АТР/WTA поединично или по двойки, приоритет ще има: 
Б.1. Двойката, в която състезателят е с по-предно класиране в ранглистата на 
АТР/WTA поединично. 
Б.2. Двойката, в която състезателят е с по-предно класиране в ранглистата на 
АТР/WTA по двойки. 
Б.3. Двойката, в която състезателят е с по-предно национално класиране в 
ранглистата поединично. 
Б.4. Двойката, в която състезателят е с по-предно национално класиране в 
ранглистата по двойки. 
Б.5. Жребий. 
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Критерий В. Единият състезател е с класиране в ранглистите на АТР/WTA 
поединично или по двойки, а другият – без класиране в националните 
ранглисти поединично или по двойки. 
Ако две или повече двойки имат състезател с едно и също класиране в 
ранглистата на АТР/WTA поединично или по двойки, приоритет ще има: 
В.1. Двойката, в която състезателят е с по-предно класиране в ранглистата на 
АТР/WTA поединично. 
В.2. Двойката, в която състезателят е с по-предно класиране в ранглистата на 
АТР/WTA по двойки. 
В.3. Жребий. 
Заб. Такава двойка не може да бъде поставена в схемата. 
Критерий Г. Двама състезатели с класиране в националните ранглисти 
поединично или по двойки.  
Сумата от класирането на двамата състезатели ще определи комбинираното 
класиране на двойката. Ако две или повече двойки имат едно и също 
комбинирано класиране, приоритет ще има: 
Г.1. Двойката, в която и двамата състезатели са използвали за приемането им в 
турнира класиране в ранглистата поединично. При равенство в комбинираното 
класиране на две или повече двойки, предимство ще има двойката, в която има 
състезател с по-предно класиране в ранглистата поединично. 
Г.2. Двойката, при която за приемането й в турнира единият състезател е 
използвал класиране в ранглистата поединично, а другият – в ранглистата по 
двойки. При равенство в комбинираното класиране на две или повече двойки, 
предимство ще има двойката, в която има състезател с по-предно класиране в 
ранглистата поединично. 
Г.3. Двойката, в която и двамата състезатели са използвали за приемането им в 
турнира класиране в ранглистата по двойки. При равенство в комбинираното 
класиране на две или повече двойки, предимство ще има двойката, в която има 
състезател с по-предно класиране в ранглистата по двойки. 
Г.4. Жребий. 
Критерий Д. Единият състезател е с класиране в националната ранглиста 
поединично или по двойки, а другият – без класиране. 
Ако две или повече двойки имат състезател с едно и също класиране в 
националната ранглистата поединично или по двойки, приоритет ще има: 
Д.1. Двойката, в която състезателят е с по-предно класиране в националната 
ранглиста поединично. 
Д.2. Двойката, в която състезателят е с по-предно класиране в националната 
ранглиста по двойки. 
Д.3. Жребий. 
Заб. Такава двойка не може да бъде поставена в схемата. 
Критерий Е. Двама състезатели без класиране. 
Двойките с двама състезатели без класиране се подреждат чрез жребий. 
Заб. Такава двойка не може да бъде поставена в схемата. 
При поставяне в турнирите по двойки се взимат предвид само ранглистите по 
двойки (на АТР/WTA и национална) и се прилагат следните критерии: 
1. Двамата състезатели имат класиране в ранглистата на АТР/WTA по двойки. 
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2. Единият състезател има класиране в ранглистата на АТР/WTA по двойки, а 
другият – класиране в националната ранглиста по двойки. 
3. Двамата състезатели имат класиране в националната ранглиста по двойки. 

 
16. ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЧОВЕ БЕЗ СЪДИЯ НА СТОЛ 

 
При провеждането на състезанията по тенис не винаги могат да се осигурят 
съдии на стол за всеки един мач. За да се постигне един и същи подход при 
ръководенето на мачовете във всеки отделен турнир, ITF предлага да бъдат 
прилагани едни и същи критерии при взимането на решение относно дадена 
ситуация, възникнала на корта. За тази цел е необходимо преди започване на 
турнира тези критерии да бъдат поставени на официалното табло, така че с тях 
да се запознаят всички играчи, а те са: 
➢ Всеки играч е отговорен за обявяванията в своето игрално поле. 
➢ Обявяването „аут“ трябва да бъде достатъчно високо, за да бъде чуто от 

състезателя/състезателите, които се намират в другата половина на корта, 
и да стане веднага щом топката се удари в  корта. 

➢ В случай на колебание относно направено отсъждане (при топки около 
линията) се препоръчва играчът да продължи разиграването. 

➢ Сервиращият трябва да обявява резултата преди всеки свой първи сервис 
достатъчно високо, за да бъде чут от състезателя/състезателите, които се 
намират в другата половина на корта. 

➢ Ако играч разбере, че неправилно е обявил „добра“ топка за „аут“, точката 
трябва да се преиграе, освен когато тя е била завършващ удар или в случай 
че играчът е обявил погрешно по-рано в мача (това не важи при мачове на 
червен корт). 

➢ Ако играч не приема действията или решенията на своя опонент, той трябва 
да извика главния съдия или съдията на клетка. 

 
При мачове, които се играят на червени кортове, има няколко допълнителни 
правила, които играчите трябва да спазват: 
➢ Отпечатък от топката може да се провери, само когато се отнася до 

завършващия точката удар или когато играчът спре играта (разрешава се 
рефлексно отиграване). 

➢ Ако играч се съмнява в отсъждането на своя опонент, той може да поиска да 
му бъде показан белегът, при което има право да премине в неговото поле, 
за да види белега. 

➢ Ако играч изтрие белега, това означава, че той признава, че топката е била 
„добра“. 

➢ Ако има разногласие относно белега от топката, главният съдия или съдията 
на клетка трябва да бъде извикан на корта, за да вземе окончателно 
решение. 

➢ Ако играч неправилно е обявил „аут“ и след това се разбере, че топката е била 
„добра“, този играч губи точката. В тези случаи е необходимо главният съдия 
или съдията на клетка да бъдат по възможност през цялото време около 
кортовете, където се провеждат срещите. 
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Оспорване на отсъждания по линиите при мачове на твърда настилка: 
➢ Ако главният съдия или съдията на клетка е извън корта и наблюдава мач, в 

който играч прави некоректно отсъждане, тогава той трябва да излезе на 
корта и да съобщи на играча, че това некоректно отсъждане ще се счита за 
непредумишлено попречване и точката ще се преиграе (освен ако ударът не 
е бил завършващ, в който случай точката ще бъде присъдена на другия 
състезател). Съдията също така трябва да предупреди играча, че всяко 
следващо неправилно отсъждане от негова страна ще се счита за 
предумишлено и той ще губи точката. Освен това, ако съдията е сигурен, че 
играчът умишлено обявява некоректно, може да го накаже в съответствие с 
Кодекса за поведение за „Неспортсменско поведение“. 

 
Оспорване на отсъждания по линиите при мачове на червени кортове: 
➢ Ако главният съдия или съдията на клетка бъде извикан на корта, за да 

разреши спор, той трябва първо да установи дали играчите са съгласни с 
белега. Ако те са съгласни с белега, но не са съгласни с тълкуването му, 
съдията трябва да отсъди дали топката е „аут“ или „добра“. Ако играчите не 
са съгласни кой е белегът, съдията трябва да разбере какъв е бил 
извършеният удар и неговата посока, като тази информация може да 
помогне при установяването на верния белег. Ако това не помогне, остава 
първоначалното отсъждане на играча, от чиято страна е белегът. Ако за 
втори път в един мач играч не може да покаже белега от своята страна на 
корта, той губи точката. 

 
Дискусии относно резултата: 
➢ Ако главният съдия или съдията на клетка бъде извикан на корта, за да 

разреши спор относно резултата, той трябва да обсъди с играчите 
изиграните до този момент точки или геймове и да установи за кои от тях те 
са съгласни. Всички точки или геймове, за които играчите са съгласни, 
остават и само тези, които се оспорват, се преиграват. Например единият 
играч твърди, че резултатът е „30-40“, а другият, че е „40-30“. След 
обсъждането се разбира, че двамата играчи не са съгласни за това кой е 
спечелил първата точка. Най-правилно е да се продължи от „30-30“, тъй като 
и двамата играчи са съгласни, че са спечелили по две точки. Ако резултатът 
в геймовете е спорен, се процедира по същия начин, и играчът, който е 
посрещал в последния гейм, ще сервира в следващия. След разрешаването на 
спора е важно съдията да напомни на играчите, че сервиращият в гейма 
трябва да обявява резултата преди всеки първи сервис достатъчно силно, за 
да бъде чут от противника си. 

 
Други процедури: 
➢ Ако има спор относно това дали топката е докоснала мрежата, дали да се 

преиграе точката, дали е тупнала два пъти, дали е ударена преди да е 
преминала мрежата, дали е извършен двоен удар и т.н., главният съдия или 
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съдията на клетка трябва да се опита да установи какво точно се е случило и 
или да потвърди обявяването, или да разпореди точката да се преиграе. 

➢ „Футфот“ може да се обявява от главния съдия или съдията на клетка, но 
само когато той стои вътре в корта. Съдия, стоящ извън корта, няма право да 
го обявява. 

➢ При даване на треньорски указания, както и при други нарушения на 
Кодекса за поведение и за просрочване на разрешеното време за игра („Code 
and Time Violations“) наказания се налагат от главния съдия или съдията на 
клетка. Затова е важно съдиите да наблюдават поведението на играчите и 
треньорите. При налагане на наказание („Code/Time Violation“) съдията 
трябва да излезе на корта възможно най-бързо след извършеното 
нарушение и да уведоми накратко играчите за наложеното наказание. 
Играчи, които не спазват тези правила, могат да бъдат наказвани за 
„Неспортсменско поведение“. 

 
 

17. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 
 
Общи разпоредби 
Кодексът за поведение на състезателите цели да се гарантират открити и 
разумни норми на поведение от страна на играчите и организаторите на 
турнири, както и да защити правата на всеки един от тях, правата на публиката 
и на тенис спорта. Така състезанията ще се провеждат като се съблюдават едни 
и същи правила и професионални стандарти. Всеки играч е длъжен да има 
професионално поведение както по време на провеждане на съответния мач, 
така също и на територията на клуба, в който се провежда състезанието. 
Главният съдия на всеки един турнир е последна инстанция при 
интерпретирането на всички въпроси, имащи отношение към Правилата за 
тенис, Кодекса за поведение и турнирните правила, както и на всички други 
възникнали въпроси по време на турнира, които изискват незабавно решаване. 
 
Точност 
Мачовете трябва да следват един след друг без забавяне, в съответствие с 
обявената програма за деня. Програмата на мачовете за деня трябва да бъде 
поставена на предварително определеното за това място от главния съдия. 
Мачовете могат да бъдат обявявани, като се използват различни технически 
средства (например радиоуредба). Играчите трябва да бъдат готови за игра 
незабавно, след като бъде обявен техният мач. Всеки един играч, който не 
започне мача си в рамките на 15 минути след неговото обявяване, ще бъде 
наказан и отстранен от по-нататъшното си участие в съответното състезание, 
освен ако главният съдия, по своя преценка, след като се е запознал с 
конкретните обстоятелства, не вземе друго решение. 
 
Облекло и екипировка 
Всеки играч трябва да има професионално отношение към своето облекло. За 
своя мач играчът трябва да се яви на корта с чисто и подходящо за целта 
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облекло.  По време на мача (включително и по време на разгрявката) играчът не 
може да използва потници, ризи и клинове. Обувките за тенис, които носят 
играчите, трябва да бъдат съобразени с настилката и не трябва да я увреждат  – 
да нарушават повърхността или да оставят белези; главният съдия има право 
да накара играча да смени обувките си, ако сметне, че те не отговарят на 
установените критерии. 
Не е разрешено рекламирането на други тенис състезания или други спортни 
прояви. Не е разрешено рекламиране на тютюневи изделия, твърд алкохол, 
политически партии и дейности и компании за залагания. По време на мач, 
пресконференция или официална церемония, играчите имат право да използват 
облекло или екипировка, върху която са разположени само следните надписи и 
знаци: 
На турнири за юноши и девойки: 
➢ Блуза, пуловер, яке: 

- Ръкави: 1 рекламно лого до 26 см2 на всеки ръкав и 1 знак на фирмата 
производител на облеклото до 26 см2 на всеки ръкав; логата/знаците 
могат да съдържат надписи. Ако знакът на фирмата производител е без 
надпис, размерът на логото е до 52 см2. 

- Без ръкави: Двете рекламни лога, разрешени на ръкавите (всяко до 26 
см2), могат да бъдат поставени отпред. Логата могат да съдържат надписи. 

- Лицева страна, гръб, яка: Общо 2 знака на фирмата производител, всеки от 
които не по-голям от 13 см2, или 1 знак на фирмата производител до 26 
см2. Логата могат да съдържат надписи. 

➢ Къси панталони, пола, рокля: 
- Общо 2 знака на фирмата производител, всеки от които не по-голям от 13 

см2, или 1 знак на фирмата производител до 26 см2. 
- Върху ластични шорти или клинове, които се носят под късите панталони 

или полите, може да има 1 допълнителен знак на фирмата производител 
до 13 см2. 

- Девойките могат да носят клин или ластични шорти без пола или рокля 
над тях, само ако дължината им достига минимум средата на бедрото. 
Разрешени са общо 2 знака на фирмата производител, всеки от които не 
по-голям от 13 см2, или 1 знак на фирмата производител до 26 см2. 

- Роклята се разглежда като комбинация от блуза и пола. 
➢ Обувки и чорапи: Знак на фирмата производител на всяка една обувка, знак 

на фирмата производител до 13 см2 на всеки един чорап. 
➢ Ракета и кордаж: Стандартен знак на фирмата производител на ракетата и 

на кордажа. 
➢ Шапка, лента за глава, лента за ръка и маска за лице: 

- Шапка и лента за глава: 1 знак на фирмата производител до 13 см2. 
- Лента за ръка и маска за лице: 1 знак на фирмата производител до 13 см2. 

➢ Чанти, кърпи, друга екипировка: Разрешени са стандартни знаци на фирмата 
производител. На чантата са разрешени допълнително 2 рекламни лога с 
размери до 26 см2. Не е разрешено рекламирането на други тенис състезания 
или други спортни прояви. 

На турнири за жени: 
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➢ Блуза, пуловер, яке: 
- Ръкави: 1 рекламно лого до 26 см2 на всеки ръкав и 1 знак на фирмата 

производител на облеклото до 26 см2 на всеки ръкав; логата/знаците 
могат да съдържат надписи. 

- Без ръкави: Двете рекламни лога, разрешени на ръкавите (всяко до 26 
см2), могат да бъдат поставени отпред. Логата могат да съдържат надписи. 

- Лицева страна, гръб, яка: Общо 2 знака на фирмата производител, всеки от 
които не по-голям от 13 см2, или 1 знак на фирмата производител до 26 
см2. Логата могат да съдържат надписи. 

- Други: Логото на фирмата производител, без името или друг надпис, може 
да бъде поставено еднократно или многократно на площ не повече от 77,5 
см2 – на двата ръкава (ако там няма знаци на фирмата производител) или 
в частта от блузата под ръкавите (отстрани на тялото). 

➢ Къси панталони, пола, рокля: 
- Общо 2 знака на фирмата производител, всеки от които не по-голям от 13 

см2, или 1 знак на фирмата производител до 26 см2. 
- Върху ластични шорти или клинове, които могат да бъдат носени само под 

късите панталони или полите, може да има 1 допълнителен знак на 
фирмата производител до 13 см2. 

- Роклята се разглежда като комбинация от блуза и пола. 
➢ Обувки и чорапи: Знак на фирмата производител на всяка една обувка, знак 

на фирмата производител до 13 см2 на всеки един чорап. 
➢ Ракета и кордаж: Стандартен знак на фирмата производител на ракетата и 

на кордажа. 
➢ Шапка, лента за глава, лента за ръка и маска за лице: 

- Шапка и лента за глава: 1 знак на фирмата производител до 19,5 см2 отпред 
и едно рекламно лого до 19,5 см2 отстрани, които могат да съдържат 
надписи. 

- Лента за ръка и маска за лице: 1 знак на фирмата производител до 19,5 см2. 
➢ Чанти, кърпи, друга екипировка: Разрешени са стандартни знаци на фирмата 

производител. На чантата са разрешени допълнително 2 рекламни лога с 
размери до 26 см2. Не е разрешено рекламирането на други тенис състезания 
или други спортни прояви. 

На турнири за мъже: 
➢ Блуза, пуловер, яке: 

- Ръкави: По 2 позиции на всеки ръкав за рекламни лога или знак на 
фирмата производител с размери до 39 см2. Най-много 2 рекламни лога 
могат да бъдат разположени на всяка една от тези позиции. 
Логата/знаците могат да съдържат надписи. 

- Без ръкави: 2 позиции за рекламни лога или знак на фирмата 
производител с размери до 39 см2, които да са разположени отпред или на 
яката. Ако отпред има само 1 лого или знак, тогава на гърба може да има 1 
знак на фирмата производител с размер до 26 см2. 

- Лицева страна, гръб, яка: 2 позиции за рекламни лога или знак на фирмата 
производител с размери до 39 см2. Ако отпред или на яката има само 1 
надпис или знак до 39 см2, тогава на гърба може да има 1 знак на фирмата 
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производител с размер до 26 см2. Логата/знаците могат да съдържат 
надписи. 

- Други: Логото на фирмата производител, без името или друг надпис, може 
да бъде поставено еднократно или многократно на площ не повече от 77,5 
см2 – на двата ръкава (ако там няма знаци на фирмата производител) или 
в частта от блузата под ръкавите (отстрани на тялото). 

➢ Къси панталони: 
- Общо 2 знака на фирмата производител, всеки от които не по-голям от 13 

см2, могат да бъдат разположени на предната или задната част на 
панталоните или общо 2 знака на фирмата производител, всеки от които 
не по-голям от 26 см2, които могат да бъдат разположени както следва: 
един отпред и един отзад на панталоните; знаците могат да съдържат 
надписи. 

- Върху ластични шорти, които могат да бъдат носени само под късите 
панталони, или ластични ръкави може да има 2 допълнителни знака на 
фирмата производител до 13 см2 или 1 допълнителен знак на фирмата 
производител до 26 см2. 

➢ Обувки и чорапи: Стандартен знак на фирмата производител на всяка една 
обувка или чорап. 

➢ Ракета и кордаж: Стандартен знак на фирмата производител на ракетата и 
на кордажа. 

➢ Шапка, лента за глава, лента за ръка и маска за лице: 
- Шапка и лента за глава: 1 знак на фирмата производител до 26 см2 отпред 

и едно рекламно лого до 26 см2 отстрани, които могат да съдържат 
надписи. 

- Лента за ръка, маска за лице: 1 знак на фирмата производител до 26 см2. 
➢ Чанти, кърпи, друга екипировка: Разрешени са стандартни знаци на фирмата 

производител. На чантата са разрешени допълнително 2 рекламни лога с 
размери до 39 см2. Не е разрешено рекламирането на други тенис състезания 
или други спортни прояви. 

 
На турнири от държавния и регионалния календар се разрешава участието с 
екипи с надпис България на гърба. Лога на клуба, в който състезателят е 
картотекиран, се смятат за рекламни лога и могат да се използват, само ако 
отговарят на изискванията за размери и положение. 
Не се разрешава поставянето на лепенки върху облеклото с цел прикриване на 
надписи и лога. 
По време на мач играчите могат да използват връхно облекло, ако то е в 
съответствие с посочените по-горе изисквания и ако за това е получено 
разрешение от главния съдия. 
Съдията на стол или клетка или главният съдия може да изиска от играч да 
смени своето облекло или екипировка, ако то не съответства на посочените по-
горе изисквания. Отказ на играч да изпълни това може да доведе до 
отстраняването му от състезанието и налагането на съответното наказание. 
 
Начало на мач/непрекъсност на играта/бавене на играта 
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Максимум 60 секунди трябва да изминат от момента, в който последният играч 
достигне стола си на корта, до провеждането на жребия. Веднага след това 
започва разгрявката с продължителност 5 минути, след края на която играчите 
имат 60 секунди, за да започнат мача. 
От този момент нататък играта трябва да протича без прекъсване и играчът 
няма право да я забавя поради каквато и да е причина. От момента на 
завършване на точката до удара по топката при изпълняване на първия сервис 
в началото на следващата точка не трябва да изминават повече от 25 секунди. 
Ако първият сервис е бил погрешен, то вторият трябва да се изпълни без 
каквото и да е забавяне. При смяна на полетата след завършване на съответния 
гейм, до изпълняване на първия сервис в началото на следващия гейм не трябва 
да изминават повече от 90 секунди. След първия гейм на всеки един сет и по 
време на тайбрек играчите трябва да разменят полетата си без каквото и да е 
забавяне и време за почивка. След завършване на всеки един сет, независимо от 
крайния резултат, до изпълняване на първия сервис в началото на първия гейм 
на следващия сет не трябва да изминават повече от 120 секунди. Ако след 
завършване на сета общият брой на изиграните в него геймове е четно число, то 
играчите не разменят своите полета до завършване на първия гейм на 
следващия сет. Посрещащият играч не трябва да забавя ритъма на сервиране на 
своя противник повече от разумно допустимото. Той трябва да е готов да 
посреща, когато сервиращият играч е готов да сервира. Ако действията на 
посрещача бавят сервиращия играч, той може да получи „предупреждение за 
бавене на играта“  (Time Violation) дори преди изтичането на 25 секунди между 
точките. 
Първото нарушение на това правило се наказва с „предупреждение“, при всяко 
следващо нарушение: сервиращ играч се наказва с грешка на сервиса, посрещащ 
играч се наказва с „наказателна точка“. 
Когато има забавяне на играта в резултат на здравословен проблем, отказ за 
игра или ненавременно завръщане на корта, играчът ще бъде наказван според 
„Точковата наказателна скала“ (ТНС): предупреждение, наказателна точка, 
наказателен гейм и т.н. за „забавяне на играта“. 
 
Прекъсване за ползване на тоалетна/смяна на облеклото 
На играчите е разрешено да напуснат корта в рамките на необходимото им 
време само за ползване на тоалетна/смяна на облеклото или и двете. 
Прекъсване за ползване на тоалетна може да се вземе след завършване на сет, а 
за смяна на облеклото само при завършване на сет. В мачовете по единично, на 
играчите е разрешено само едно прекъсване за ползване на тоалетна, когато се 
играят два от три сета и две прекъсвания - при игра  три от пет сета. При всички 
мачове по двойки, на всеки отбор се разрешават две прекъсвания. Ако и двамата 
играчи от двойката напуснат корта едновременно, това ще се брои за едно от 
разрешените прекъсвания за отбора. Правото за прекъсване за ползване на 
тоалетна от даден играч не зависи от това дали неговия опонент е напуснал на 
корта. Всяко едно прекъсване за ползване на тоалетна, след като е започнало 
разгряването, ще се счита като едно от разрешените прекъсвания по време на 
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мача. Играчите са длъжни да използват тоалетната най-близо до корта им. От 
тях се очаква да носят със себе си на корта всичко необходимо като екипировка. 
При състезания за мъже и жени е разрешено прекъсване за тоалетна, преди мач 
тайбрек. При юношите и девойките, това е забранено, независимо дали мачът е 
поединично или по двойки. Играчите могат да ползват по-голям брой 
прекъсвания за ползване на тоалетна от разрешените за мача, но всяко едно 
закъснение за игра след изтичане на съответната регламентирана почивка, ще 
бъде наказвано чрез Точковата Наказателна Система съгласно Кодекса за 
поведение („закъсняване за игра (Delay of Game) ”). 
При злоупотреба с това правило играчът се наказва съгласно Кодекса за 
поведение („неспортсменско поведение“). 
 
Употреба на неприличен израз 
Играчите не трябва да употребяват неприлични изрази на територията на 
клуба, в който се провежда състезанието. Играч, извършил такова нарушение, 
ще бъде наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач 
(включително по време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан 
в съответствие с „ТНС“. При обстоятелства, които са скандални, особено 
оскърбителни и биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на 
състезанието, нарушаването на това правило ще бъде обект на допълнително 
наказание. Под термина „неприличен израз“ се разбира употребата на думи или 
изрази, които общоприето се считат за неприлични или за ругатни и които са 
произнесени достатъчно високо, за да бъдат чути от съдията на стол или клетка, 
зрителите, съдиите на линия или подавачите. 
 
Употреба на неприлични знаци 
Играчите нямат право да показват неприлични и обидни знаци от каквото и да 
е естество на територията на клуба, в който се провежда състезанието. Играч, 
извършил такова нарушение, ще бъде наказан. Ако нарушението бъде 
извършено по време на мач (включително по време на разгрявката), 
провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с „ТНС“. При 
обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се отразили 
зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, нарушаването на 
това правило ще бъде обект на допълнително наказание. Под термина 
„неприлични знаци“ се разбират такива действия на играча с ръце и/или ракета 
или топка, които общоприето се считат за неприлични. 
 
Устна обида 
Играчите не трябва по което и да е време да отправят устни обиди към 
официално лице, опонент, зрител или друго лице на територията на клуба, в 
който се провежда състезанието. Играч, извършил такова нарушение, ще бъде 
наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач (включително по 
време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с 
„ТНС“. При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се 
отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, 
нарушаването на това правило ще бъде обект на допълнително наказание. Под 
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термина ”устна обида” се разбира отправянето към официално лице, опонент, 
зрител или друго лице на изрази, чието значение е обидно или оскърбително. 
 
Физическа разправа 
Играчите не трябва по което и да е време да влизат във физическа разправа с 
официално лице, опонент, зрител или друго лице на територията на клуба, в 
който се провежда състезанието. Играч, извършил такова нарушение, ще бъде 
наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач (включително по 
време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с 
„ТНС“.  При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се 
отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, 
нарушаването на това правило ще бъде обект на допълнително наказание. Под 
термина „физическа разправа“ се разбира недопустим физически контакт с 
официално лице, опонент, зрител или друго лице. 
 
Некоректни действия с топка 
Играчите не трябва със сила, гняв или опасно да удрят, ритат или хвърлят 
топката на територията на клуба, в който се провежда състезанието. Играч, 
извършил такова нарушение, ще бъде наказан. Ако нарушението бъде 
извършено по време на  мач (включително по време на разгрявката), 
провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с „ТНС“. При 
обстоятелства, които са скандални и биха се отразили зле върху имиджа и 
успешното провеждане на състезанието, нарушаването на това правило ще бъде 
обект на допълнително наказание. Под термина „некоректни действия с топка“ 
се разбира умишлено изпращане на топката извън очертанията на корта, на 
който се провежда съответният мач; безразсъдно или опасно удряне на топката 
в очертанията на корта; удряне на топката в рамките на корта без съобразяване 
с евентуалните последици. 
 
Некоректни действия с ракета или екипировка 
Играчите не трябва със сила или гняв да удрят, ритат или хвърлят ракетата си 
или друга част от своята екипировка на територията на клуба, в който се 
провежда състезанието. Играч, извършил такова нарушение, ще бъде наказан. 
Ако нарушението бъде извършено по време на мач (включително по време на 
разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с „ТНС“. 
При обстоятелства, които са скандални и биха се отразили зле върху имиджа и 
успешното провеждане на състезанието, нарушаването на това правило ще бъде 
обект на допълнително наказание. Под термина „некоректни действия с ракета 
или екипировка“ се разбира умишлено повреждане/счупване на ракетата или 
екипировката; удряне със сила по мрежата, корта, съдийския стол или друго 
постоянно съоръжение по време на мач в изблик на ярост или безсилие. 
 
Недопустимо поведение на треньори и даване на указания 
Недопустимо поведение на треньор включва както даването на указания по 
време на мач, така и поведение в разрез с правилата по време на провеждане на 
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съответния мач и на територията на клуба, в който се провежда състезанието. 
Понятието „треньор“ включва и приятели, съотборници и роднини на играча. 
Играчът няма право да получава съвети и напътствия по време на мач. Даването 
на съвети устно или с помощта на сигнали ще се счита като нарушаване на това 
правило. Играчите носят отговорност за поведението на своите треньори и 
трябва да им забранят: 
➢ Да използват обидни думи или изрази на територията на клуба, в който се 

провежда състезанието; 
➢ Да правят неприлични жестове от всякакво естество на територията на 

клуба, в който се провежда състезанието; 
➢ Да нанасят устни обиди на официални лица, противников играч, зрител или 

друго лице на територията на клуба, в който се провежда състезанието; 
➢ Да се разправят физически с официални лица, противников играч, зрител 

или друго лице на територията на клуба, в който се провежда състезанието; 
➢ Да дават, правят, изразяват, потвърждават и подкрепят публични изявления 

на територията на клуба, в който се провежда състезанието, които са в 
ущърб на интересите на турнира и/или съдийството. 

Нарушението на това правило ще бъде санкционирано. Ако нарушението бъде 
извършено по време на мач (включително по време на разгрявката), 
провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие с „ТНС“. При 
обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се отразили 
зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, главният съдия 
има право да отстрани провинилия се треньор от територията на клуба, в който 
се провежда състезанието. Ако последният откаже да изпълни това 
разпореждане, то главният съдия има право да отстрани незабавно съответния 
играч от по-нататъшното му участие в състезанието. 
При системни или особено груби прояви от подобен характер на треньор, 
Дисциплинарната комисия към БФТ има право да наложи допълнителни 
санкции (спиране на състезателни права за определен период от време на 
дадения състезател, а за неговия треньор забрана за присъствие на турнири от 
календара на БФТ, спиране на треньорските му права за определен срок, глоба, 
налагане на наказание на клуба и др.). 
 
Неспортсменско поведение 
Играчите трябва по всяко едно време да имат спортсменско поведение и да се 
отнасят с уважение към официалните лица, да зачитат правата на своите 
опоненти, зрителите и другите лица. Играч, който се държи неспортсменски, ще 
бъде наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач (включително 
по време на разгрявката), провинилият се играч ще бъде наказан в съответствие 
с „ТНС“. При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и биха се 
отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, 
нарушаването на това правило ще бъде обект на допълнително наказание. Под 
термина „неспортсменско поведение“ се подразбират такива действия на 
играча, които могат да бъдат класифицирани като лошо поведение, което е 
очевидно оскърбително или е във вреда на спорта, но не попада в цитираните 
по-горе нарушения на Кодекса за поведение. Като такова може да се приеме и 
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всяко едно публично изявление или неговата подкрепа, което е във вреда на 
провежданото състезание или на неговото ръководство. 
 
Максимални усилия 
Играчът е длъжен да положи максимални усилия от своя страна, за да спечели 
мача. Играч, нарушил това правило, ще бъде наказан в съответствие с „ТНС“. 
 
Напускане на корта 
Играчът няма право да напуска корта по време на мач (включително по време 
на разгрявката) без разрешение на съдията на стол или клетка. При извършване 
на такова нарушение, играчът ще бъде наказан. По решение на главния съдия 
играчът може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в състезанието. 
 
Незавършване на мача 
Играчът е длъжен да завърши започнатия от него мач, освен в случаите, когато 
не е в състояние да направи това по обективни причини. Нарушаването на това 
правило води до наказание на провинилия се играч и незабавното му 
отстраняване от състезанието. 
 
Безпричинно напускане на турнира 
Играч, който напусне турнира преди да завърши своето участие във всички 
дисциплини (единично, двойки, срещи за разпределение на местата) или се 
откаже по здравословни причини, но без медицинско свидетелство, издадено на 
място от лекаря на турнира, ще загуби всички точки, спечелени във всички 
дисциплини на турнира, и ще бъде наказан с административно-наказателни 
точки (за юноши и девойки) и парична глоба (за мъже и жени). 
 
Церемония по награждаването 
Играч, участващ във финал на турнир, трябва да присъства и участва в 
заключителните церемонии по награждаването след мача, освен ако по 
уважителни причини това е невъзможно. Играч, нарушил това правило, ще бъде 
наказан с административно-наказателни точки (за юноши и девойки) и парична 
глоба (за мъже и жени). 
 
Пресконференция 
Освен в случаите на нараняване или физическа невъзможност, играчите или 
отборите са длъжни да присъстват на организираната в рамките на 30 минути 
след мача пресконференция, независимо дали са спечелили, или загубили.  
Играчи, нарушили това правило, ще бъдат наказани с административно-
наказателни точки (за юноши и девойки) и парична глоба (за мъже и жени). 
 
Отстраняване от мач 
Главният съдия може да отстрани даден играч както за единично нарушаване 
на Кодекса за поведение (незабавно отстраняване), така също и в съответствие 
с „ТНС“. При всички случаи на отстраняване решението на главния съдия е 
окончателно и не подлежи на обжалване. Всеки играч, който е отстранен от по-
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нататъшно участие в даден мач, може да бъде наказан допълнително от 
Дисциплинарната комисия към БФТ, независимо от наложените му до този 
момент на мача наказания, в зависимост от тежестта на допуснатото от него 
провинение. Отстраненият от участие в дадена дисциплина играч може да бъде 
отстранен от участието и в останалите дисциплини на съответното състезание, 
с изключение на случаите когато отстраняването му се дължи само на 
нарушения, свързани с изискванията към облеклото и екипировката на 
играчите, точността за явяване на мач, здравословен проблем или когато 
отстраняването е в резултат на действия на неговия партньор в мач по двойки. 
 
Състезание по двойки 
При мач по двойки, наложено наказание в съответствие с „ТНС“ за нарушаване 
на Кодекса за поведение от единия играч от отбора важи за целия отбор. 
Допълнителните наказания (административно-наказателни точки за юноши и 
девойки и парични глоби за мъже и жени), които се налагат във връзка с 
допуснатите нарушения, се адресират само към провинилия се играч. 
 
Потвърждаване на наказанието 
Главният съдия е длъжен да проучи всички обстоятелства, които имат 
отношение към провинението на даден играч на територията на клуба, в който 
се провежда съответното състезание. Въз основа на фактите той информира за 
провинението Дисциплинарната комисия към БФТ. 
 
Облози 
Играчите не трябва да сключват каквито и да е парични облози, имащи 
отношение към провежданото състезание. Играч, нарушил това правило, ще 
бъде санкциониран от Дисциплинарната комисия към БФТ с парична глоба 
и/или спиране на състезателните права за определен срок. 
 
Подкупи 
Играчите не трябва да предлагат, да дават, да искат, да приемат или да се 
съгласяват да предлагат, да дават, да искат или да приемат някаква сума или 
ценен предмет от дадено лице с цел да се повлияе върху качеството на играта 
на даден играч. Играч, нарушил това правило, ще бъде санкциониран от 
Дисциплинарната комисия към БФТ с парична глоба и/или спиране на 
състезателните права за определен срок. 
 
Точкова наказателна скала 
Цитираната в Кодекса за поведение „ТНС“ съдържа следните степени: 
➢ Първо нарушение – предупреждение; 
➢ Второ нарушение – наказателна точка; 
➢ Трето и всяко следващо нарушение – наказателен гейм; 
➢ След третото нарушение главният съдия трябва да вземе решение дали при 

следващо нарушение ще бъде наложена дисквалификация. 
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Административно-наказателни точки и финансови санкции 
Административно-наказателните точки важат за състезателите във всички 
възрастови групи за юноши и девойки, като се дават за нарушения по време на 
всички турнири от календара на БФТ (държавни, регионални, международни на 
ITF/TE). 
Финансовите санкции важат за турнири за мъже и жени от календара на БФТ. 
 

Нарушение ю/д м/ж 
Получено предупреждение за нарушение на Кодекса 
за поведение 

1 т. 20 лв. 

Последвала наказателна точка за нарушение на 
Кодекса за поведение 

+ 2 т. + 40 лв. 

Последвал наказателен гейм (един или повече) за 
нарушение за Кодекса за поведение 

+ 2 т. + 40 лв. 

Последвала дисквалификация за нарушение на 
Кодекса за поведение 

+ 5 т. + 100 лв. 

Дисквалификация за единично нарушение на Кодекса 
за поведение 

10 т. 200 лв. 

Отстраняване от турнира за закъсняване за среща 5 т. 100 лв. 
Безпричинно напускане на турнира 7 т. 140 лв. 
Неявяване на церемония по награждаване при 
предварително обявена информация за нейното 
провеждане 

2 т. 40 лв. 

Късен отказ на състезател от основна схема (преди 
края на записването за квалификация), след 
допустимите 3 късни отказа 

1 т. 20 лв. 

Късен отказ на състезател от основна схема (между 
края на записването за квалификация и за основна 
схема) 

2 т. 40 лв. 

Неявяване на записването (за квалификация или за 
основна схема) за заявен и неотказан състезател 

4 т. 80 лв. 

 
Всеки състезател, който е получил сумарно 10 или повече точки в рамките на 52 
седмици, ще бъде автоматично спрян от участие в държавни турнири и 
първенства за срок от 4 седмици, т.е. ще бъде изваден автоматично от списъците 
на участниците в заявените от него турнири в този 4-седмичен период и от 
възможността за заявяване в други състезания в този период. След изтичане на 
наложената санкция, от събраните от него административно-наказателни 
точки ще бъдат извадени 10 т. Ако даден състезател събере 10 или повече точки 
за втори или следващ път в рамките на 52 седмици, ще бъде спрян от участие в 
държавни турнири и първенства за срок от 8 седмици. Всички наказания се 
отнасят за извършилия ги състезател, без значение в коя възрастова група се 
състезава (с изключение на турнирите за мъже и жени). 
Административно-наказателните точки влизат в сила от деня след последния 
ден на турнира, след като главният съдия попълни доклада си. Обжалване на 
получени наказания се извършва пред Дисциплинарната комисия, която трябва 
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да даде становището си в срок от 5 дни след получаване на жалбата. През това 
време наказанието остава в сила.  
При системно нарушаване на Кодекса за поведение, Дисциплинарната комисия 
може да налага допълнителни санкции (допълнителна глоба, спиране на 
състезателните права за определен срок и т.н.). 
Всяка физическа саморазправа или опит за физическа саморазправа от страна 
на състезател, негов треньор или придружаващо лице към официални лица или 
към друг състезател, треньор или придружаващо лице се наказва с автоматична 
дисквалификация на състезателя от всички състезания на турнира и спиране на 
състезателните му права до изясняване на случая и взимане на решение от 
Дисциплинарната комисия. 
 

Заплащане на глобите 
Наложената на играча глоба следва да бъде удържана от размера на полагащата 
му се сума от наградния фонд на турнира. Ако това не е възможно, състезателят 
трябва да заплати глобата преди или по време на записването си за участие на 
следващия турнир за мъже или жени, в противен случай няма да може да бъде 
допуснат до участие в турнира (ще бъде блокиран в „онлайн системата“). 
 

Обжалване на наказания 
Всеки играч, който е бил санкциониран за нарушение на Кодекса за поведение, 
има право да обжалва наложеното наказание (административно-наказателни 
точки или парична глоба). Контестации могат да се подават както от наказани 
състезатели, така и при констатирани нередности по време на държавни 
първенства и държавни или регионални турнири. Подаването на контестация 
трябва да се направи в 7-дневен срок след завършване на турнира или след 
обявяването на съответното наказание. Контестацията се адресира към БФТ и 
Дисциплинарната комисия към БФТ следва да я разгледа и да вземе решение по 
нея в 5-дневен срок. Подаването на контестация не отменя наложеното 
наказание до решението на Дисциплинарната комисия. В случаите, в които 
Дисциплинарната комисия към БФТ промени наложено наказание, то трябва да 
бъде променено незабавно (за административно-наказателни точки) или БФТ 
да върне в едномесечен срок надвзетата сума (при парична глоба). 
Когато по време на среща на състезател е наложено наказание за нарушаване на 
Кодекса за поведение, наказаният състезател има право веднага да обжалва 
наложеното му от съдията на стол или клетка наказание пред главния съдия. 
Решението на главния съдия по конкретния казус е окончателно. Само след 
обжалване пред главния съдия, когато той не е уважил жалбата и не е отменил 
наложеното наказание, състезателят има право да го обжалва и пред 
Дисциплинарната комисия. 
При налагане на наказание „дисквалификация“ от състезанието, главният 
съдия е длъжен незабавно да уведоми Дисциплинарната комисия. 
Всички състезатели, които са се записали за участие в турнир от календара на 
БФТ, приемат като условие за своето участие, че няма да предявяват каквито и 
да е претенции към БФТ или организаторите на състезанието в случаи на 
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контузия или други загуби по време на пътуването, пребиваването или 
участието си в съответното състезание. 

 
18. ПРАВИЛА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАНГЛИСТИ 

 
Общи положения 
➢ Ранглисти се изготвят за възрастовите групи до 14, 16 и 18 г. (комбинирани 

ранглисти, базирани върху спечелените точки в турнирите поединично, по 
двойки и на смесени двойки, където има такива), както и за мъже и жени 
(отделни ранглисти поединично и по двойки). 

➢ Ранглистите се генерират автоматично в „онлайн системата“ всеки 
понеделник в 12:00 ч., в случай че през изминалата седмица има настъпили 
промени в тях. 

➢ За възрастовите групи до 14, 16 и 18 г. стартовите национални ранглисти 
към 1 януари 2021 г. ще бъдат формирани върху броя на набраните от 
държавни първенства и турнири точки през 2020 г. При изготвянето на 
националните ранглисти след Държавните първенства в зала ще се вземат 
предвид точките, спечелени от тези първенства, и 30% от набраните през 
2020 г. точки. При изготвянето на всички следващи национални ранглисти 
ще се вземат предвид само точки, спечелени от участия през 2021 год. 

➢ За мъже и за жени (поединично и по двойки) се зачитат постигнатите 
резултати през последните 52 седмици. 

➢ Турнирите по смесени двойки до 16 и 18 г. се зачитат за комбинираните 
ранглисти, а при мъжете и жените – за ранглистите по двойки. 

 
Изчисляване на точките за ранглистите по възрастови групи 
До 14 г.: 
Взимат се предвид точките, спечелени поединично, плюс 20% от точките, 
спечелени по двойки, от: 
➢ Държавно лично първенство на закрито 
➢ Държавно лично първенство на открито 
➢ Държавно отборно първенство 
➢ международните турнири от календара на ТЕ, провеждащи се в България 
➢ най-добрите 5 държавни турнира 
➢ най-добрите 2 регионални турнира (при класиране в първата четворка). 

 
До 16 г.: 
Взимат се предвид точките, спечелени поединично, плюс 20% от точките, 
спечелени по двойки, от: 
➢ Държавно лично първенство на закрито 
➢ Държавно лично първенство на открито 
➢ Държавно отборно първенство 
➢ международните турнири от календара на ТЕ, провеждащи се в България 
➢ най-добрите 4 държавни турнира 
➢ най-добрите 2 регионални турнира (при класиране в първата четворка). 
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До 18 г.: 
Взимат се предвид точките, спечелени поединично, плюс 20% от точките, 
спечелени по двойки, от: 
➢ Държавно лично първенство на закрито 
➢ Държавно лично първенство на открито 
➢ Държавно отборно първенство 
➢ международните турнири от календара на ITF, провеждащи се в България 
➢ най-добрите 3 държавни турнира 
➢ най-добрите 2 регионални турнира (при класиране в първата четворка). 
 
 
Мъже и жени: 
Взимат се предвид точките, спечелени през последните 52 седмици, във всички 
държавни лични първенства и турнири, както и в международните турнири от 
календара на ITF, провеждащи се в България. 
 
Точкуване за различните категории първенства и турнири 
➢ Състезател, загубил първия си мач в квалификацията, взима 1 точка за 

ранглистата, независимо в кой кръг е отпаднал. При победа в първия си мач 
в квалификациите, след това състезателят получава точки в зависимост от 
достигнатия кръг. 

➢ Класиране за втори кръг „без игра“ (bye) не се счита за спечелен кръг. Ако 
такъв състезател/двойка загуби във втори кръг, ще бъдат начислени точки 
като за загубил в първи кръг. Победа без игра (поради лекарска забрана, 
дисквалификация или подобно) се смята за нормална победа по отношение 
на точкуването за ранглистите.  

➢ Всички държавни турнири за мъже и жени дават еднакви точки за 
ранглистите независимо от размера на наградния фонд. 

 
Точки, присъждани за достигане на съответен кръг: 

 

* Заб. Състезател получава точки за националната ранглиста от международен турнир от 
календара на ITF/TE, провеждащ се в България, само ако след името му в схемата на 
съответния турнир е записано „България“. 

 
 
 
 

Категория на 
Турнира 

Основна схема Квалификация 
поб. фин. 3 м. 4 м. 5-8 9-16 17-32 33-64 5-8 9-16 17-32 33-64 65-... 

Държавни лични 
първенства 

250 180 120 80 50 30 – 25 15 10 5 1 

Международни 
турнири * 

180 140 95 65 40 25 15 16 9 6 1 – 

Държавни 
турнири 

120 100 75 50 30 20 15 15 10 7 3 1 

Регионални 
турнири 

16 13 10 8 – – – – – – – – – 
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Точки, присъждани за държавни отборни първенства до 14, 16 и 18 г.: 

 

Класиране 
Активни 

състезатели 
Неактивни 

състезатели 
1. място 100 50 
2. място 80 40 
3. място 70 35 
4. място 60 30 
5. място 50 25 
6. място 40 20 
7. място 30 15 
8. място 20 10 

Заб. „Активни“ са всички състезатели от съответния отбор, взели участие в поне един мач от 
първенството. „Неактивни“ са тези състезатели от отбора, които са били номинирани за 
участие на техническата конференция и са присъствали по време на първенството, но не са 
взели участие в нито един мач. 


