НАРЕДБА ЗА ФИНАЛЕН ТУРНИР

Индивидуално
София 26 и 27 септември 2015 г., СК „Дема“, бул. „Ал. Малинов“ 19
Организатор:

Национална тенис лига

Дата:

26 и 27 септември 2015 год.

Видове игри и възрастови групи:

мъже единично: PREMIUM
мъже единично: 35+
мъже единично: 45+
мъже единично: 55+
жени

Място на провеждане:

СК „Дема“,град София – бул. „Александър Малинов“ 19

Схема на провеждане:

Финални групи за всяка от възрастовите групи

Online плащане:

до 12:00 часа на 24.09.2015 г.

ВНИМАНИЕ:

Във финалния мастърс участват първите 8 от ранглистата на всяка
възрастова група, които отговарят на условията на наредбата за 2015 г.

Приемане на състезатели:

В случаи на отказал се участник от финалната осмица във всяка
възрастова група, на негово място има право да участва следващият в
ранглистата, който отговаря на изискванията за участие.
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Теглене на жребий:

24.09.2014 год. в 16:00 часа на СК „Дема“ от гл. съдия Мариана Ненова
1) първите двама от всяка ранглиста са водачи на групи;
2) за третия и четвъртия от ранглистата се тегли жребий в коя група да
играят;
3) за останалите четирима участници се тегли общ жребий за попълване
състава на групите.

Състезателна програма:

Програмата на срещите в групите ще бъде публикувана на www.ntl.bg на
24.09.2015 г. до 18.30 часа
Събота, 26.09.2015 год.
9:00 часа – срещи в групите
Неделя, 27.09.2015 год.
9:00 часа – 1/2 и финали

Формат:

1. Срещите в групите се провеждат във формат от един нормален сет
(при 6:6 тайбрек до 7 точки).
2. Полуфиналите се провеждат във формат до 9 гейма (при 8:8 тайбрек
до 7 точки).
3. Финал – 2/3 сета
За полуфиналите се класират първите двама от група, които играят на
кръст за определяне на финалистите

Общ награден фонд:

За всички победители – купи и предметни награди обявени в правилниците.
Награждаване – след изиграване на последния финален мач.

Топки:

HEAD ATP

Настилка:

Клей

Такса участие:

30 лв. на човек

Съдия на турнира:

Мариана Ненова

Медицинско осигуряване:

Ще бъде осигурено медицинско обслужване по време на турнира.
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