НАРЕДБА за ТУРНИР
Индивидуално и двойки

Бургас 12-13 септември 2015 г., ТК „Авеню“, кв. „Сарафово“, зад Puma Outlet

Организатор:

Национална тенис лига

Дата:

12-13 септември 2015 г.

Видове игри и възрастови групи:

premium група: 18+
мъже индивидуално: 35+
мъже индивидуално: 45+
мъже индивидуално: 55+
жени индивидуално
двойки мъже до 45
двойки мъже 45+
смесени двойки

Внимание: Тенисист може да участва само в два от трите формата на турнира в гр. Бургас, 12-13 септември от
календара на НТЛ:
Индивидуално
Двойки мъже до 45 г./двойки мъже 45+
Смесени двойки
Внимание: Моля тенисистите да носят и чисти тенис маратонки за игра в зала по време на турнира!

Място на провеждане:

ТК „Авеню“, град Бургас

Схема на провеждане:

Ще се използва схема на елиминиране при записали се за участие 8 и повече
състезатели във възрастова група (Виж Правилника на Национална тенис
лига).

Приемане на състезатели:

При регистрация състезателите трябва да представят документ за
самоличност, чрез който се определя възрастовата група, в която ще
участват (Виж Правилника на Национална тенис лига).
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Заявяване на участие и
online плащане за формати
индивидуално и двойки:

до 12:00 часа на 11.09.2015 г.

Записване и потвърждаване
участие на място:

на 12.09.2015 г. на ТК „Авеню“ – до 09:00 часа.

Състезателна програма:

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. Плащане на място в събота до 9:00
часа (Виж Правилника на Национална тенис лига)

Събота, 12.09.2015 год.:
1. 09:30 часа - Premium група 18+, мъже 35+ и мъже 55+
2. 11:30 часа – жени и мъже 45+
3. 15:00 часа – I кръг -двойки мъже до 45 и двойки мъже 45+

Внимание:

ИГРА В ГРУПИ за участниците в двойковите формати!
Неделя, 13.09.2015 год.:
1. 09:00 часа – финали индивидуално
2. 10:00 часа – полуфинали и финали двойки мъже
3. 11:00 часа – I кръг –смесени двойки

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 във всяка възрастова
група (Виж Правилника на Национална тенис лига)

Общ награден фонд:

За всички победители и финалисти във всяка възрастова група и формати –
купи, грамоти и предметни награди

Топки:

HEAD ATP

Настилка:

червени-землени

Такса участие индивидуално:

При online плащане – 25 лв. на човек;
При плащане на място – 28 лв. на човек.

Такса участие двойки:

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

Съдия на турнира:

Боян Алексиев

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:

За участниците от страната е осигурено настаняване в хотел „Авеню“.
Резервации се приемат до четвъртък, 10.09, 12:00 часа на телефони:
+359(0)56 521418; GSM 0886 643333;
E-mail: office@hotelavenue.info; reservations@hotelavenue.info
Хотел „Авеню“ - http://www.hotelavenue.info/p
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