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Дневен ред: 
1. Държавен и Регионален календар 2018/2019    

2. Държавни зимни първенства за зезон 2018/19 година 

3. ТЕ и ITF турнири в България  през 2019 година 

4. Спортна част за 2018/2019 ( промени в Наредбата за 2019 година) 

5. Препоръки от ТС за развитието на Програмата „3Т“ на БФТ за периода 2019 до 

2021 година 

 

Присъствали: Атанас Георгиев, Албена Цветкова, Илия Кушев.  

Гости: Пресиян Коев, Вадим Чергов 

 

По т.1 ,2 и 4: ТС взе следните решения: 

 Държавните лични първенства в зала до 12, 14, 16, 18 години за 2018/2019 да 

се проведът през декември 2018 година (преди Първенствата се определят 

капитаните на отборите за Зимните купи, след първенствата се определят 

съставите на отборите, предварително ще се знае какво прави капитана с отбора 

до преди Купите: участие в межд. турнир, двустранна среща-лагер с друга близка 

до България държава) 

 Да има в Държавния календар 2-3 седмици без турнири 

 В зимния календар (1.11.2018 до 31.03.2019) да има: до 12 и 14 години-по 2 

турнира; до16г., 18г., мъже и жени поне по 1 турнир 

 Без турнир до 12 и 14 години през месец януари 

 Намаляване броя на турнирите до 12 и 14 години 

 Държавните отборни първенства до 12,14,16 и 18 години да завършват с 

финали на осемте най-добри юношески и девически одбори. Преди това се 

провеждат регионалните отборни първенства за излъчване на победителите (по 

един отбор от 6-те региона за финалите). Финалната осмица се попълва с отбора 

домакин + най-добрия от вторите отбори в регоналните първенства , като се взима 



най-добрия втори отбор, като се взима в предвит ранглистите по единично на 

състезателите участвали в Регионалните отборни първенства. 

 Да се организира във възрастите до 12 и 14 години отборен турнир, който носи 

точки за ранглистите по единично (смесени отбори: едно момиче и едно 

момче).Няма значение те дали са от един и същ Клуб). Всеки състезател сам 

избира пртньорка или партньора за отбора им. Домакин на турнира е Клуб, който 

има много добри условия. Турнира ще е без гоступриемство и всеки състезател от 

отбора ще получава точки както за турнир първа категория. Такса участие: ?лв 

 Ограничения:   

- 9 годишните състезатели да имат право на 3 турнира до 12 години 

валидни за ранглистата за една състезателна година 

- 10 годишните състезатели да имат право на 6 турнира общо във 

турнирите до 12 и 14 години за една състезателна година. 

 В регионалните турнири имат право да участва състезатели само от региона 

 Регионалните турнири до 12,14,16 и 18 години да дават точки от полуфинал 

(полуфинал 10 точки; финалист 13 точки ; победител 13 точки) 

 Броя на кортовете да определя голимината на схемите в регионалните 

турнири,както това е за Държавните турнири 

 По време на държавен турнир за дадена възраст не може да има регионален 

 За Държавния календар да има две седмици в които да има едновременно 

турнири до 12 и 14 години. 

 Такса участие в турнир за мъже или жени с награден фонд – 40 лв 

 По време на Мастърсите до 12 и 14 години да се организира Отборно 

първенство за смесени отбори мъже и жени (Хопман къп )с награден фонд. Всеки 

клуб има право на 4-ри отбора.В отборите не може да има преостъпени или 

чужденци. 

 Организаторите на турнир за мъже или жени с награден фонд да получава по 2 

кашона топки от БФТ. 

 Да се организира освен досегашното отборно първенство до 10 годи още едно 

до 10 години (двама 9 годишни: момче и момиче, не по-малки, и двама 10 

годишни: момче и момиче не по-малки). Едното първенство да е в началото на 

летния сезон, другото септември- октомври. Както до сега те да са предхождани от 

регионални такива първенства. 



 За календар 2019/2020 година да има само по 4-ри Национални турнира до 12, 

14, 16, 18 години.Те да са на основна схема 32 състезатели с полугоступриемство 

(закуска и обяд или обяд и вечеря или хотел със закуска).Повечето турнири да 

станат Регионални.  

 

По т.3: ТЕ и ITF турнири в България през 2019 година, ТС взе следните решения: 

 През 2019 година БФТ има право да организира: 

- До 12 години ТЕ - 3 турнира 

- До 14 години ТЕ - 4 турнира 

- До 16 години ТЕ - 3 турнира 

- До 18 години ITF - 6 турнира 

 За 2019 година, ако ТЕ ни разреши единия международен турнир до 14 

години да стане до 16 години. 

 България задължително трябва да организира Зимна отборна купа до12г. 

или до 14г. или до 16 години. Към момента БФТ преговаря с Варна, 

Пловдив, Бургас за възможността да се проведе Зимна отборна купа. 

 За участие в ИЕП до 14 години през февруари – Анталия нашите отбори да 

са определени както следва: да са на 13 години и по малки, да не са част от 

„3Т“ отборите на БФТ. ТС определя състезателите след ДЛПЗ. 

За Ваша справка.През 2018 година ТЕ има вкалендара си: 

o До 12 години - 106 турнира 

o До 14 години - 183 турнира 

o До 16 години - 147 турнира 

 

По т. 5: Пресиян Коев запозна ТС с Програмата на „3Т“ за 2019 година. 

Намалят се турнирите в които ще участват 12 годишните. Традиционния 

квалификационен турнир за „3Т“ ще се състои на 25-27 октомври на кортовете на 

ТК „АЛБЕНА“ и ТК „ЛОКОМОТИВ“ в град Пловдив едновремено за двете възрасти. 

През 2019 година по подобие на „3Т“ отборите до 12 и 14 години ще се 

организират за участия в международни турнири и отбори до 16 години.  
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Съставил протокола 

Атанас Георгиев 


