ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА за ТУРНИР
ДВОЙКИ

Варна 24-26 юли 2015 г., ТК „Черно море-Елит“, Морска градина

Организатор:

Национална тенис лига

Дата:

24-26 юли 2015 год.

Видове игри и възрастови групи:

двойки мъже до 45 г.
двойки мъже 45+
смесени двойки

Място на провеждане:

ТК „Черно море-Елит“, град Варна

Схема на провеждане:

Игра в групи

Заявяване за участие и
online плащане:

до 17:00 часа на 23.07.2015 г.
В случай на ненаправено online плащане, но изявено желание за участие в
деня на турнира, директорът на турнира допуска такива участници при наличие
на свободни места в схемата.

Записване и потвърждаване
на участие:

24.07.2015 г. на ТК “Черно море-Елит“ – 17:00-18:00 часа
двойки мъже до 45
двойки мъже 45+
25.07.2015 г. на ТК „Черно море-Елит“ – 17:00-18:00 часа
смесени двойки

Състезателна програма:

Петък, 24.07.2015 г.:
18:00 часа – двойки мъже до 45 и двойки мъже 45+
Събота, 25.07.2015 г.:
18:00 часа – продължаване на срещите при двойки мъже
18:00 часа – I кръг смесени двойки
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Неделя, 26.07.2015 г.:
11:00 часа – финали
 Двойки мъже до 45
 Двойки мъже 45+
 Смесени двойки
Награждаване – След изиграване на финалните мачове
Схемата за провеждане на срещите във всяка възрастова група, както и техния ред (ден, час и
корт) се определят единствено от главния съдия на турнира.

Формат:

Форматът на срещите зависи от броя на участниците и се определя от
главния съдия на турнира

Общ награден фонд:

За всички победители и финалисти във всяка група – купи и предметни
награди

Топки:

HEAD ATP

Настилка:

клей

Такса участие:

При online плащане – 36 лв. на двойка;
При плащане на място – 40 лв. на двойка.

Съдия на турнира:

Любен Чобанов

Медицинско осигуряване:

Осигурено медицинско обслужване по време на турнира.

Застраховка:

Всеки тенисист носи за собствена сметка риска от участието си и е
необходимо да притежава медицинска застраховка, която е за негова
сметка.

Настаняване:

Парк-хотел „Персей“ - http://hotelpersey.com/
Цена за нощувка в двойна стая (BB) – 50 лв.
Цена за нощувка в единична стая (BB) – 35 лв.
* приемане на резервации – до 22.07.2015
на тел. +359 52 302264; +359 889 898 292
* цените са преференциални и са само за участниците в турнира
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