
ТК "Хасково", гр.Хасково и БФТ

Н А Р Е Д Б А

Държавен турнир за смесени отбори юноши и девойки до 14 год.

29/03-02/04/2023

Клуб-организатор: ТК "Хасково", гр.Хасково
Адрес: Парк Кенана
Телефон 1: 0893539743
Имейл: tennishaskovo@yahoo.com

Място на провеждане: ТК 'Хасково', парк Кенана

Възрастова категория: юноши и девойки до 14 год.

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

Дати на провеждане: 29/03/2023 - 02/04/2023 

     Основна схема: 29/03/2023 - 02/04/2023

Схема на провеждане - Видове игри:

      Основна схема - 64 участника (64 директно приети )

Критерии за приемане и поставяне на
състезателите

Според Наредбата на БФТ за 2023 год.

Приемане на заявки за участие: 26/02 11:00ч. - 24/03/2023 12:00ч.

Срок за отказ: 27/03/2023 12:00ч.

Техн. конференция /Записване/:

     Основна схема: 27/03/2023г.     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: TBA

Смяна на топки: 3 нови топки за всеки отборен мач

Настилка: Клей

Taкса участие: Основна схема: 90лв.

Турнирен директор: Невена Шопова

Главен съдия: Латунов, Диан, тел. 0896603128

Съдийство: Според Наредбата на БФТ

Финансови условия:
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Други условия:
Срокът за отказ е 12:00 ч. 2 дни преди първия ден на първенството. Веднага след това се провежда
техническата конференция, тегленето на жребия и изготвянето на програмата.

Медицинско осигуряване: Ще бъде осигурено.

Награди: Купи и медали

Настаняване:
хотел "Фантазия" тел.:038/624 600

За заявяване на отбор е необходима заявка през индивидуалния акаунт и на двамата състезатели. Срокът
за заявка е 10 дни преди първия ден на турнира. Всеки отбор трябва да бъде съставен от едно момче и
едно момиче, които са картотекирани в един и същи клуб.Всяка отборна среща се състои от: мач
поединично между момичетата, мач поединично между момчетата, мач на смесени двойки (играе се само
при равенство 1:1 след двата мача поединично).Един клуб може да участва с неограничен брой отбори в
турнирите.

Програма

Допуска изиграването на две отборни срещи на ден. Почивката преди мача на смесени двойки е максимум
30 минути.

Турнир наредба https://bgtennis-online.bg/admin/naredba_tournament.php?id=2025

2 of 2 3/13/2023, 3:07 PM


