
ТК "Изида", гр.Добрич и БФТ

Н А Р Е Д Б А

Регионален турнир по тенис юноши и девойки до 14 год.

18/03-19/03/2023

Клуб-организатор: ТК "Изида", гр.Добрич
Адрес: ул.А.Стоянов 2
Телефон 1: 0889222002
Телефон 2: 0877613616
Имейл: vlado_mateev@abv.bg

Място на провеждане: Тенис клуб 'Изида' Добрич

Възрастова категория: юноши и девойки до 14 год.

Право на участие: родените през 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
година

Дати на провеждане: 18/03/2023 - 19/03/2023 

     Основна схема: 18/03/2023 - 19/03/2023

Схема на провеждане - Видове игри:

      Основна схема - 32 участника (32 директно приети )

Критерии за приемане и поставяне на
състезателите

Приемане на заявки за участие: 15/02 12:00ч. - 17/03/2023 12:00ч.

Срок за отказ: 17/03/2023 12:00ч.

Техн. конференция /Записване/:

     Основна схема: 17/03/2023г.     12:00ч. - 13:00ч.

Формат на срещите:

    Основна схема: 2 къси сета (до 4 гейма, тайбрек при 4:4), вместо трети сет се играе мач-тайбрек до 10
точки

Топки: Diadem

Смяна на топки:

Настилка: Изкуствена настилка

Taкса участие: Основна схема: 40лв.

Турнирен директор: Михаил Атанасов

Главен съдия: TBA

Съдийство: Според Наредбата на БФТ

Финансови условия:
Всички разходи са за сметка на участниците.
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Медицинско осигуряване: Да

Награди: Купи и медали

Настаняване:
Цени настаняване – Парк хотел Изида
Тип стая Цена в лева
Двойна стая – единично настаняване 75.00
Двойна стая – двойно настаняване 105.00
Тройна стая 145.00
Студио * 125.00
Апартамент * 145.00
Двойна стая супериор* 125.00

*Посочените цени за стая тип студио, апартамент и двойна стая супериор са за настаняване до двама
души.
Цената на нощувката включва:
• настаняване на база нощувка със закуска,
• 9 % ДДС,
• ползване на личен сейф в стаята,
• безжичен интернет достъп,
• паркинг,
• туристическа застраховка,
• туристическа такса.

Цени настаняване – Хостел Изида 2
Тип стая Цена в лева
Двойна стая – единично настаняване 40.00
Двойна стая – двойно настаняване 50.00
Тройна стая 70.00
Апартамент * 70.00
*Посочените цени за стая тип апартамент е за настаняване до двама души.
Цената на нощувката включва:
• настаняване на база нощувка
• 9 % ДДС,
• безжичен интернет достъп,
• паркинг,
• туристическа застраховка,
• туристическа такса.

Програма
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