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Какво трябва да направи Главния съдия при провеждане на Държавен турнир 

 

1.Един час след изтичане на срока за заявяване в турнира трябва да се въведе: 

1.А.При турнири до 12 години:  

 WC (ако разполага с тях) 

1.Б.При турнири до 14 години: 

 Класирането на състезателите в ранглистата на Тенис Европа до №500; 

www.tenniseurope.org 

Junior Tour/Tennis Europe Junior Tour/Junior Tour Rankings 

Under 14 Boys & Girls 

 WC (ако разполага с тях) 

1.В.При турнири до 16 години: 

 Класирането на състезателите в ранглистите на ATP & WTA; 

www.atptour.com 

Rankings/Singles (Doubles) 

www.wtatennis.com 

Rankings/Singles (Doubles) 

 Класирането на състезателите в ранглистите на ITF за мъже и жени до №500; 

www.itftennis.com 

ITF Circuits/ITF World Tennis Tour Men’s & Women’s/Rankings/Player 

Rankings/Singles/Doubles (Men’s & Women’s) 

 Класирането на състезателите в ранглистите на ITF до 18 години до №1000; 

www.itftennis.com 

ITF World Tennis Tour Juniors/Rankings/Player Rankings (Boys and Girls) 

 Класирането на съзстезателите в ранглистите на ТЕ до 16 години до №1000; 

www.tenniseurope.org 

Junior Tour/Tennis Europe/Junior Tour Rankings (Boys & Girls All) 

 WC (ако разполага с тях) 

1.Г. При турнири до 18 години:  

 Класирането на състезателите в ранглистите на ATP I WTA; 

www.atptour.com 

Rankings/Singles (Doubles) 

www.wtatennis.com 

Rankings/Singles (Doubles) 

 Класирането на състезателите в ранглистите на ITF за мъже и жени до №500; 

www.itftennis.com 

ITF Circuits/ITF World Tennis Tour Men’s & Women’s/Rankings/Player 

Rankings/Singles/Doubles (Men’s & Women’s) 

 Класирането на състезателите в ранглистите на ITF до 18 години до №1000; 

www.itftennis.com 

ITF World Tennis Tour Juniors/Rankings/Player Rankings (Boys & Girls) 

 WC (ако разполага с тях) 

http://www.tenniseurope.org/
http://www.atptour.com/
http://www.wtatennis.com/
http://www.itftennis.com/
http://www.itftennis.com/
http://www.tenniseurope.org/
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1.Д.При турнири за мъже и жени: 

 Класирането на състезателите в ранглистите на ATP I WTA; 

www.atptour.com 

Rankings/Singles (Doubles) 

www.wtatennis.com 

Rankings/Singles (Doubles) 

 Класирането на състезателите в ранглистите на ITF за мъже и жени до №500; 

www.itftennis.com 

ITF Circuits/ITF World Tennis Tour Men’s & Women’s/Rankings/Player Rankings 

(Men’s & Women’s) 

 WC (ако разполага с тях) 

Забележка 1: Въвежда се класирането на състезателите, което е валидно към тази дата. 

Забележка 2: WC за квалификацията могат да бъдат въведени до края на записването за 

нея, WC за основната схема – до края на записването за нея. 

2.Генериране на списъците на приетите за участие в турнира състезатели. 

3.Три часа преди началото на записване за квалификацията: 

 Трябва да се въведат WC за квалификацията (ако има промени или не е 

направено); 

 Въвеждане на промени в класирането на съответните състезатели в 

посочените в т.1 международни ранглисти, съгласно изискванията в Наредбата 

на БФТ; 

 Отпечатване на списъците за записване в квалификацията 

4.От 12:00 до 13:00 часа записване на състезателите за квалификацията 

5.След 13:00 часа проверяване на записаните състезатели (Състезателите, които не са се 

записали, не трябва да бъдат отказвани!).  

При затворена квалификация се отбелязват и състезателите, които са в списъка на 

резервите и са се записали при Главния съдия. 

6.Въвеждане на получени късни откази от състезатели от основна схема, които не са 

отразени от системата. 

7.Изготвяне на схемите за квалификацията. 

 Проверяване дали списъкът на записаните състезатели в системата е верен (бутон 

„Записани юноши/девойки квалификация“); 

 Приключване на записването за юноши/девойки (бутон „Приключване на 

записването за юноши/девойки квалификация“); 

 Генериране на схемите за квалификацията (бутон „Генериране на схема“) 

8.Отпечатване на схемите 

 Проверяване на позициите на поставените състезатели 

 Проверяване за разпределението на празните места (bye)в схемата, ако има 

такива 

 Проверяване за правилното разпределение в схемата на състезателите от 

един и същ клуб 

9.Публикуване на схемите. 
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10.Изготвяне на програмата за следващия ден. 

11.Отпечатване и проверяване на изготвената програма и публикуването и в системата. 

12.След 9:00 часа в деня за записване за основна схема: 

 Трябва да се въведат WC за основната схема (ако има промени или не е 

направено;  

 Въвеждане на промени в класирането на съответните състезатели от основната 

схема в посочените в т.1 международни ранглисти, съгласно изискванията в 

Наредбата на БФТ (ако не е направено); 

 Отпечатване на списъците за записване за основната схема. 

Забележка: За квалификациите и основната схема трябва да се използват едни и същи 

ранглисти, валидни към крайния срок за записване за квалификация.. 

13.От 12:00 до 13:00 часа записване на състезателите за основната схема. 

14.Въвеждане на евентуални късни откази на състезатели от основната схема, които не са 

отразени от системата. 

15.След завършване на квалификацията отбелязване на тези от „щастливите губещи“, 

които не желаят да продължат участието си в турнира. 

16.Въвеждане на „щастливи губещи“ при наличие на отказ или неявяване на състезател от 

основната схема. 

17.Изготвяне на схемите.  

 Проверяване дали списъкът на записаните състезатели в системата е верен (бутон 

„Записани юноши/девойки основна схема“);  

 Приключване на записването за юноши/девойки (бутон „Приключване на 

записването за юноши/девойки основна схема“);  

 Генериране на схемите за квалификацията (бутон „Генериране на схема“) 

18.Отпечатване на схемите 

 Проверяване на позициите на поставените състезатели Проверяване за 

разпределението на празните места (bye)в схемата, ако има такива 

 Проверяване за правилното разпределение в схемата на състезатели от един 

и същ клуб  

19.Публикуване на схемите. 

21.Записване за двойки. 

22.Изготвяне на схемите за двойки. 

23.Отпечатване на схемите 

 Проверяване на позициите на поставените двойки  

 Проверяване за разпределението на празните места (bye)в схемата, ако има 

такива 

24.Публикуване на схемите 

25.Изготвяне на програмата за деня и нейното публикуване. 

26.Текущо въвеждане на необходимата информация в доклада на съдиите. 

27.След завършване на турнира в рамките на 48 часа попълване на Доклада на Главния 

съдия и изпращането му до Председателя на Съдийската комисия. 

 vdoneva@bgtennis.bg 

mailto:vdoneva@bgtennis.bg

