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При следния дневен ред: 

1. Обсъждане информация (отчетите) след проведените лагери и участие на турнирите в 

Свиленград, Сливен и Добрич; 

2. Обзор на ситуацията преди Държавните първенства, които се явяват основен фактор 

при определяне на състезателите за ЕОП и ЕЛП; 

3. Разни 

Присъствали: Атанас Георгиев, Милко Милев, Галя Ангелова, Албена Иванова, Илия Кушев; гости: 

Пресиян Коев, Тодор Енев 

По т.1 – разгледани бяха отчетите на националните треньори, които проведоха лагерите и 

съпровождаха състезателите преди и по време на международните турнири в Добрич, Свиленград и 

Сливен. Треньорите, ангажирани с проявите, са изключително доволни от решението на БФТ по 

този начин да бъдат съпътствани с лагери всички международни турнири в Бъглария. По този начин 

на нашите най-добри състезатели се предоставят най-добрите възможности за изява. Въпреки 

добрата организация не липсваха и проблеми. Във връзка с това, БФТ налага следните наказания: 

 Светлин Керемедчиев (ТК „Спорт Палас”, Сливен) – с неучастие за 1 година в националните 

отбори (лагери, WC и финансово подпомагане от БФТ) за самоволно напускане на 

националния отбор за участие в международен турнир във Франция; 

 Елена Тренчева (ТК „Малееви”) – с последно предупреждение за изваждане от националните 

отбори за неспазване на установения ред на лагера и участието по време на турнира в 

Свиленград; 

 Дария Радулова (ТК „Августа Траяна”, Стара Загора) – с последно предупреждение за 

изваждане от националните отбори за неспазване на установения ред на лагера и участието 

по време на турнира в Свиленград; 

 Веселин Киселков (ТК „Авеню”, Бургас) и Елена Кралева (ТК „Авеню”, Бургас) – с последно 

предупреждение за изваждане от националните отбори, поради отказа им за участие в лагера 

по неуважителни причини по време на международните турнири в Свиленград и Сливен. 

По т.2 – ТС не направи промяна по утвърдените вече критерии за участие в ЕЛП и ЕОП. 

По т.3 – бяха обсъдени правилата, по които ще се заявява наш треньор, като представител на отбор 

на международни турнири извън страната: 

 В турнири до 12 години – взема се предвид класирането в актуалната ранглиста до 12 години 

и се заявява за национален треньор – треньорът на най-предно класираното дете. 



 В турнир до 14 години – Първи критерии: треньорът на състезател до номер 50 в ТЕ; Втори 

критерии: треньорът на състезател с по-предно позиция в националната ранглиста; 

 В турнир до 16 години – Първи критерии: треньорът на състезател до номер 100 в ТЕ; Втори 

критерии: треньорът на състезател с по-предно позиция в националната ранглиста; 

 В турнирите на ITF до 18 години – Първи критерии: треньорът на състезател с точки в 

ATP/WTA; Втори критерии: Треньорът на състезател до номер 200 в ITF; Трети критерии: 

треньорът на състезател с по-предно позиция в националната ранглиста; 

 

Забележка:  

Взима се предвид ранглистата в седмицата преди съответния турнир! 

Задължително треньорът трябва да бъде с валиден лиценз към БФТ за годината! 

Ако не пътува лицензиран треньор, трябва да има съгласието на родителите на всички 

български представители в турнира, писмено, чрез клуба! 

Заяването на треньора/родителя става писмено една седмица преди турнира от страна на 

клуба му! 

Заяваването за WC, за какъвто и да е турнир, става писмето, чрез клуба, един месец преди 

турнира! 

 

 

Атанас Георгиев 

Председател ТС 

 

 

 


