
Критерии за получаване на WC за МТ в България 
 

 

1. Всеки състезател трябва да бъде заявен за турнира, за да получи MDWC. 

Ако няма заявка, то тогава е възможно получаване единствено на QWC, 

освен в случаите, в които  постъпилите молби за MDWC от заявените за 

турнира състезатели са по-малко от броя MDWC, с които БФТ разполага за 

съответния турнир. В този случай заявените за турнира са с приоритет пред 

тези без заявка.    

 

2. Българите, които се състезават под български флаг са с приоритет пред 

българите, които се състезават под чужд флаг. 

 

 

 

 

3. WC  за мъже и жени  

 

3.1.Първи приоритет: 

- състезатели, които през настоящата календарната година навършват 21 години 

или повече  и са с класиране  до № 400 АТР/WTA    

- състезатели, които  навършват 20 години  и са с класиране  до № 500 АТР/WTA   

- състезатели,  на 19 години и са до № 50 в окончателната ранглиста на ITF18 за 

предходната година 

- състезатели  на 18 години и са до № 50  ITF18 

- състезатели  на 17 години и са до № 100  ITF18 

- състезатели  на 16 години и са до № 150  ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 200  ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 250  ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Първи приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

3.2.Втори приоритет: 

- състезатели на  21 години или повече  и са до № 600 АТР/WTA    

- състезатели на 20 години  и са  до № 700 АТР/WTA   

- състезатели  на 19 години и са до № 800 АТР/WTA 

- състезатели  на 18 години и са до № 100  ITF18 

- състезатели  на 17 години и са до № 150 ITF18  

- състезатели  на 16 години и са до № 200 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 250 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 300 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Втори приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

3.3.Трети приоритет 

- състезатели на  21 години или повече  и са до № 800 АТР/WTA    

- състезатели на 20 години  и са  до № 900 АТР/WTA   

- състезатели  на 19 години и са до № 1000 АТР/WTA 

- състезатели  на 18 години и са до № 150 ITF18 

- състезатели  на 17 години и са до № 200 ITF18 



- състезатели  на 16 години и са до № 250 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 300 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 350 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Трети приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

А в случай, че никой от състезателите не покрива гореизброените 

приоритети, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

 

 

 

4. WC  U18  

 

4.1.Първи приоритет: 

- състезатели  на 18 години и са до № 50 ITF18 

- състезатели  на 17 години и са до № 100 ITF18 

- състезатели  на 16 години и са до № 150 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 200 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 250 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Първи Приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

4.2.Втори приоритет: 

- състезатели  на 18 години и са до № 100 ITF18 

- състезатели  на 17 години и са до № 150 ITF18 

- състезатели  на 16 години и са до № 200 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 250 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 300 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Втори приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

4.3.Трети приоритет: 

- състезатели  на 18 години и са до № 150 ITF18 

- състезатели  на 17 години и са до № 200 ITF18 

- състезатели  на 16 години и са до № 250 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 300 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 350 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Трети приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

4.4.Четвърти приоритет 

- състезатели  на 16 години и са до до №20 ТЕ All 

- състезатели  на 15 години и са до до №50 ТЕ All 



- състезатели  на 14 години и са до до №80 ТЕ All 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Четвърти 

приоритет“, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

А в случай, че никой от състезателите не покрива гореизброените 

приоритети, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

 

 

 

5. WC  U16 

 

5.1.Първи приоритет: 

- състезатели  на 16 години и са до № 150 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 200 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 250 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Първи Приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

5.2.Втори приоритет: 

- състезатели  на 16 години и са до № 200 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 250 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 300 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Втори приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

5.3.Трети приоритет: 

- състезатели  на 16 години и са до № 250 ITF18 

- състезатели  на 15 години и са до № 300 ITF18 

- състезатели  на 14 години и са до № 350 ITF18 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Трети приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

5.4.Четвърти приоритет 

- състезатели  на 16 години и са до до №20 ТЕ All 

- състезатели  на 15 години и са до до №50 ТЕ All 

- състезатели  на 14 години и са до до №80 ТЕ All 

- състезатели  на 13 години и са до до №110 ТЕ All 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Четвърти 

приоритет“, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 



 

5.5.Пети приоритет 

- състезатели  на 16 години и са до до №50 ТЕ All 

- състезатели  на 15 години и са до до №80 ТЕ All 

- състезатели  на 14 години и са до до №110 ТЕ All 

- състезатели  на 13 години и са до до №140 ТЕ All 

- състезатели на 12 г. - държавен шампион от последното проведено ДЛП 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Пети приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

А в случай, че никой от състезателите не покрива гореизброените 

приоритети, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

6. WC  U14 

 

6.1.Първи приоритет: 

- състезатели  на 14 години и са до до №50 ТЕ All 

- състезатели  на 13 години и са до до №80 ТЕ All 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Първи Приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

6.2.Втори приоритет: 

- състезатели  на 14 години и са до до №80 ТЕ All 

- състезатели  на 13 години и са до до №110 ТЕ All 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Втори приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

6.3.Трети приоритет: 

- състезатели  на 14 години и са до до №110 ТЕ All 

- състезатели  на 13 години и са до до №140 ТЕ All 

- състезатели  на 12 г. - държавен шампион от последното проведено ДЛП 

- състезатели  на 11 г. - държавен шампион от последното проведено ДЛП 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Трети приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

6.4.Четвърти приоритет: 

- състезатели  на 14 години и са до до №140 ТЕ All 

- състезатели  на 13 години и са до до №170 ТЕ All 

- състезатели  на 12 г. - участник в последните проведени ЕОК 

- състезатели  на 11 г. - държавен вицешампион от последното проведено ДЛП 

 



Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Четвърти 

приоритет“, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

А в случай, че никой от състезателите не покрива гореизброените 

приоритети, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

 

 

 

 

7. WC  U12 

 

7.1.Първи приоритет: 

- състезатели  на 12 г. - държавен шампион от последното проведено ДЛП 

- състезатели  на 11 г. - държавен шампион от последното проведено ДЛП 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Първи Приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

7.2.Втори приоритет: 

- състезатели  на 12 г. - участник в последните проведени ЕОК 

- състезатели  на 11 г. - държавен вицешампион от последното проведено ДЛП 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Втори приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

7.3.Трети приоритет: 

- състезатели  на 12 г. - участник на финалния мастърс на Киндер в чужбина 

- състезатели  на 11 г. - участник в последните проведени ЕОК 

 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват „Трети приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

7.4.Четвърти приоритет 

- състезатели  на 12 г. – шампион от турнир Киндер в България за тази година 

- състезатели  на 11 г. -  участник на финалния мастърс на Киндер в чужбина 

 

Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Четвърти 

приоритет“, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

 

 

7.5.Пети приоритет 

- състезатели  на 11 г. – шампион от турнир Киндер в България за тази година 

 



Забележка: Ако двама или повече състезатели покриват  „Пети приоритет“, 

то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в петъка, след срока 

за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 

А в случай, че никой от състезателите не покрива гореизброените 

приоритети, то тогава се взема под внимание UTR рейтинга, актуален в 

петъка, след срока за отказ от съответния турнир на всеки състезател. 

 


