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ПРОМЕНИ В 

НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 

ЗА 2019 Г. 

 

 

Допълнителни възрастови ограничения 

 

От 01.01.2019 г. се добавят ограничения за участието на състезатели на 9 и на 10 г. в 

държавни първенства и турнири: 

 Състезатели на 9 г. (родени през 2010 г.) имат право на участие в най-много 2 държавни 
първенства и турнири до 12 г., както и в държавния турнир за смесени отбори до 12 г. 

 Състезатели на 10 г. (родени през 2009 г.) имат право на участие в най-много 4 
държавни първенства и турнири до 12 г. и в най-много 2 държавни първенства и 
турнири до 14 г., както и в държавните турнири за смесени отбори до 12 и 14 г. 

 

Видове турнири 

 

Отпадат държавните турнири с гостоприемство. 

(Това води до редица промени в текстове в Наредбата, както и в правилата за изготвяне на 

ранглистите, за които виж по-долу.) 
 

Добавя се нов вид турнири – Държавни турнири на смесени отбори. 

(За подробности – виж по-долу.) 

 

Регионални турнири 

 

В регламентите за регионалните турнири се правят следните промени: 

 В регионалните турнири могат да участват състезатели, картотекирани само в клубове 

от съответния регион. 

 Регионалните турнири до 14, 16 и 18 г. ще носят точки за националните ранглисти за 

класираните от първо до четвърто място, като ще се зачитат двата най-добри резултата 

от регионални турнири. 

 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. 

 Продължителност на регионалните турнири – 1 ден до 8 г., 2 дни до 10, 12, 14, 16 и 18 г. 

Уточнява се, че описаните в наредбата правила за почивка между мачовете на един 

състезател в един ден не важат за регионалните турнири. 

 Променя се форматът на срещите на регионалните турнири 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. 

 Заедно със съществувалото досега Регионално/Държавно отборно първенство до 8-10 г. 

се въвежда и Регионално/Държавно отборно първенство до 9/10 г. Участващите отбори 

трябва да са съставени от едно момиче и едно момче на 9 г. (родени през 2010 г.), и едно 

момиче и едно момче на 10 г. (родени през 2009 г.), като 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. Регламентът е същият както и 

за съществуващото РОП/ДОП до 8-10 г. 
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Държавни турнири за смесени отбори 

 

Ще се провеждат при следните правила: 

 Всеки отбор трябва да е съставен от едно момче и едно момиче, които са картотекирани 

в един и същи клуб. Един клуб може да участва с неограничен брой отбори. 

 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). 

 Видове игри и големина на схемите – Открита схема на директна елиминация за всички 

записани отбори (без квалификация). 

 Формат на срещите – 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“. 

 Заявяване за участие – За заявяване на отбор е необходима заявка през индивидуалния 

акаунт и на двамата състезатели. Срокът е 10 дни преди първия ден на турнира. 

 Отказване от участие – Срокът за отказ е 12:00 ч. 2 дни преди първия ден на турнира. 

Веднага след това се провежда техническата конференция, тегленето на жребия и 

изготвянето на програмата. На техническата конференция се потвърждава участието на 

отборите, като 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, а клубът, в който са 

картотекирани състезателите, дължи заплащане на таксата за участие. 

 Поставяне на отбори – Използва се класирането на двамата състезатели в ранглистите 

съгласно критериите за поставяне на двойки. 

 Топки – три нови топки за всеки отборен мач. 

 Съдийство – съдии на стол за финалните срещи. 

 Продължителност – 5 дни. Допуска се изиграването на две отборни срещи на ден. 

Почивката преди мача на смесени двойки е максимум 30 минути. 

 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. 

 

Държавни отборни първенства 

 

Правят се следните промени и уточнения: 

 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. 

 Уточнява се редът на изиграване на срещите:  

- до 12 и 14 г.: първи, втори, трети, четвърти ракети; двойки 

- до 16 и 18 г., мъже и жени: втори, първи ракети; двойки. 

 Уточнява се, че почивката преди мача на двойки е максимум 30 минути. Допуска се 

изиграването на две отборни срещи на ден при съгласието на треньорите и на двата 

отбора и на главния съдия. 

 Уточнява се, че 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. 

 На държавните отборни първенства се поставят 8 отбора (при 8 или по-малко 

участващи отбора се поставят 4). 
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Критерии за приемане и поставяне 

 

Предвид промените в правилата за световните ранглисти за мъже и жени и въвеждането на 

новата верига ITF World Tennis Tour и съответно на новите ранглисти за мъже и жени на ITF, 

в критериите за приемане и поставяне поединично и на двойки за съответните възрастови 

групи, критерият „Според ранглистите на ATP/WTA“ се променя на: „1) Според ранглистите 

на ATP/WTA, 2) Според ранглистата на ITF за мъже/жени (до №500)“. 
 

Във възрастова група до 16 г. се въвежда нов критерий (след ранглистите за мъже и жени и 

преди ранглистата на ТЕ до 16 г.): „Според ранглистата на ITF до 18 г.“ – до №400 за основна 

схема и до №1000 за квалификация. 
 

Прави се уточнение за регионалните турнири, че за поставяне важат същите правила като за 

държавни турнири, като се следват критериите за основна схема. 

 

Организационни изисквания 

 

Правят се следните промени и уточнения: 

 Големина на схемите – Основната схема на държавните турнири на открито може да е 24 

или 32 (по избор на клуба организатор), но схема 32 може да се провежда само при 

наличие на 6 или повече корта. 

 Награден фонд – Не може да бъде по-малко от 2000 лв. на турнир за мъже и 1000 лв. 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). 

 Награди – Отпада изискването на регионалните първенства и турнири до 8 и 10 г. 

задължително да се връчват грамоти на всички участници. 

 Такси участие – Променят се както следва: 

- регионални турнири – 20 лв. 

- държавни турнири за юноши и девойки – 30 лв. 

- държавни турнири за мъже и жени – 40 лв. 

- държавни лични първенства – 50 лв. 

- държавни турнири за смесени отбори – 60 лв. на отбор 

- регионални отборни първенства до 10 г. – 80 лв. на отбор 

- държавни отборни първенства – 100 лв. на отбор. 

 

Съдийски апарат 

 

Правят се следните промени в изискванията за съдийския апарат: 

 За държавните турнири на закрито съдии на стол се изискват от полуфиналите (вместо 

от четвъртфиналите). 

 Правят се уточнения в броя необходими съдии на клетка. Разграничението държавни 

турнири на открито/на закрито се променя на държавни турнири на червени 

кортове/на твърди кортове. 

 Добавя се позиция „асистент главен съдия“ за държавните първенства и турнири, 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. 

 Главните съдии и асистент главните съдии на държавните първенства и турнири (както 

и главните съдии на международните турнири на ITF/TE) ще бъдат назначавани от 

съдийската комисия към БФТ, като поне един от двамата трябва да не е свързан с клуба-

организатор на турнира. 
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Други 

 

Правила за почивка между мачовете на един състезател в един ден – Добавя се, че 

минималното допустимо време за почивка между финален мач поединично и финален мач 

на двойки е 30 минути, независимо от продължителността на финалния мач поединично. 
 

Поставяне в основна схема поединично – При схема 16 се поставят 8 състезатели (вместо 4), 

при схема 8 се поставят 4 състезатели (вместо 2). 
 

„Щастливи губещи“ – При отказ на състезател от основна схема преди изтеглянето на 

схемата, освободеното място 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. 
 

Мачове без съдия на стол – Уточнява се, че при направено отсъждане и невъзможност да 

бъде показан белегът, остава отсъждането на играча от неговата половина; но при втори 

такъв случай играчът губи точката. 
 

Облекло – При девойките се разрешава да носят клин или ластични шорти, без пола или 

рокля над тях, ако дължината достига минимум средата на бедрото. 

 

Правила за изготвяне на ранглисти 

 

Ранглистите ще се генерират автоматично в „онлайн системата“ всеки понеделник в 12:00 

ч., в случай че през изминалата седмица има настъпили промени в тях. 
 

За ранглистите за 2019 г. до 12, 14, 16 и 18 г. ще важат: 

- държавните лични първенства на закрито и открито, държавните отборни първенства; 

- международните турнири от календара на TE/ITF, провеждащи се в България; 

- най-добрите 3 държавни турнира; 

- до 14, 16 и 18 г.: най-добрите 2 регионални турнира (при класиране в първата четворка); 

- до 14 и 16 г.: Мастърс-турнири на БФТ. 
 

На държавните отборни първенства всички състезатели от отбора получават еднакви точки 

за националните ранглисти, без значение дали са първа, втора, трета, четвърта ракета. 

„Активни“ състезатели взимат 100%, „неактивни“ състезатели (т.е. номинирани, 

присъствали, но не взели участие в нито един мач) взимат 50%. 
 

Точкуване на личните първенства и турнири: 

 

Точкуване на отборните първенства: 
Класиране 1. място 2. място 3. място 4. място 5. място 6. място 7. място 8. място 
Активни състезатели 100 80 70 60 50 40 30 20 
Неактивни състезатели 50 40 35 30 25 20 15 10 

 

От 2020 г. ранглисти във възрастовата група до 12 г. няма да се изготвят. 

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 п-ва 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 10 7 3 1 

Регионални турнири 16 13 10 8 – – – – – – – – – 


