
Атаро Клима и БФТ

Н А Р Е Д Б А

Държавно лично първенство по тенис на закрито юноши и девойки до 18 год.

25/02-03/03/2023

Организатор Атаро Клима
Адрес: гр. Пловдив; ул. Васил левски
Телефон 1: 0899324234
Имейл: dkonstantinov33@gmail.com

Място на провеждане:

Възрастова категория: юноши и девойки до 18 год.

Право на участие: родените между 01/01/2005 и 27/02/2010

Дати на провеждане:

     Квалификация: 25/02/2023 - 27/02/2023

     Основна схема: 28/02/2023 - 03/03/2023

Схема на провеждане - Видове игри:

      Основна схема - 16 участника (12 директно приети + 4 Q )   Двойки - 8

     Квалификация закрита (24) директно приети

Критерии за приемане и поставяне на състезателите По Наредба на БФТ за 2023 година

Приемане на заявки за участие: 25/01 12:00ч. - 20/02/2023 12:00ч.

Срок за отказ: 23/02/2023 12:00ч.

Техн. конференция /Записване/:

     Квалификация: 24/02/2023г.     12:00ч. - 13:00ч.

     Основна схема: 27/02/2023г.     12:00ч. - 13:00ч.

Формат на срещите:

    Квалификация: 2 тайбрек сета, вместо трети сет се играе мачтайбрек до 10 точки

    Основна схема: Два от три тайбрек сета

    Двойки : 2 тайбрек сета (важи правилото „no ad“), вместо трети сет се играе мач-тайбрек до 10 точки.

Топки: ТВА

Смяна на топки:

Настилка: Изкуствена настилка

Taкса участие: Квалификация: 60лв.      Основна схема: 60лв.

Турнирен директор: ТВА

Главен съдия: Цветков, Ивайло, тел. 0887500519

Турнир наредба https://bgtennis-online.bg/admin/naredba_tournament.php?id=1997
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Съдийство: По Наредба на БФТ за 2013 година

Финансови условия:
Всички разходи са за сметка на участниците

Медицинско осигуряване: Ще бъде осигурено

Награди: Купи и медали

Настаняване:

Програма

25.02.2023 - записване квалификация и жребий от 12:00 до 13:00 часа
26.02.2023 - квалификация първи кръг юноши и девойки
27.02.2023 - квалификация втори кръг юноши и девойки
28.02.2023 - финал квалификация + от 12:00до 13:00 часа записване и жребий основна схема
01.03.2023 - 1/8 финали единично юноши и девойки
02.03.2023 - 1/4 финали единично юноши и девойки и първи кръг двойки
03.03.2023 - 1/2 финали единично юноши и девойки и 1/2 финал двойки
04.03.2023 - финал единично юноши и девойки и финали двойки
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