НАРЕДБА

Турнир за наградите на курортен комплекс „Албена“

Индивидуално, двойки мъже до 45, двойки мъже 45+, смесени двойки
Курортен комплекс „Албена“ 22-24 май 2016 г.

Категория:

НТЛ 150

Дата:

22-24 май 2016 г.

Видове игри и възрастови групи:

Premium група
- 12 тенисисти
мъже индивидуално: 18-35
- 12 тенисисти
мъже индивидуално: 35+
- 24 тенисисти
мъже индивидуално: 45+
- 16 тенисисти
мъже индивидуално: 55+
- 16 тенисисти
двойки мъже до 45
- 16 двойки
двойки мъже 45+
- 16 двойки
смесени двойки
- 16 двойки
ВИЖ ПРАВИЛНИЦИТЕ НА НТЛ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА И ФОРМАТ

Място на провеждане:

КК „Албена” – използват се следните тенис бази:
Калиопа – 4 корта
Фламинго – 2 корта
Сенди Бийч – 2 корта

Схема на провеждане:

Съгласно Правилника на НТЛ.

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).

Заявяване на участие и
online плащане:

до 12:00 часа на 21.05.2016 г.

Брой участници:

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).

Записване и потвърждаване
на участие:

на 22.05.2016 г. на кортовете до хотел „Калиопа”– до 09:00 часа.

Жребий и схема за турнира:

Публикуват се не преди 18.00 ч. на 21.05.2016 г. на www.ntl.bg
(Виж Правилника на Национална тенис лига)
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Състезателна програма:

Приложена програма за реда на срещите: ВИЖ ТУК

Формат:

Форматът на срещите зависи от броя на участниците във всяка възрастова група
(Виж Правилника на Национална тенис лига)

Награждаване:

След изиграване на финалните срещи

Награден фонд:

Индивидуално:
І място – уикенд в КК Албена /две нощувки в двойна стая със закуска/
ІІ място – ваучер за електронния магазин на tennis select на стойност 50.00 лв.
Мъже двойки до 45, Мъже двойки 45+, Смесени двойки:
І място – ваучер от HEAD на стойност 80 лв.
ІІ място – ваучер за електронния магазин на tennis select на стойност 50.00 лв.
Забележка: При участие на 3-8 тенисисти във възрастова група и формат,
награден фонд не се разпределя. /Виж правилниците на НТЛ/

Топки:

HEAD ATP

Настилка:

червени-землени кортове

Такса участие индивидуално:

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

Такса участие двойки мъже:

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

Такса участие смесени двойки :

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

Съдия на турнира:

Мария Раденкова

Медицинско осигуряване:
Настаняване:

Осигурено медицинско обслужване по време на турнира от АЛМИРАЛ Гел.
Хотел „Малибу” 4*- /all inclusive/ - 53.00 лв. на човек в двойна стая.
- 69.00 лв. на човек в единична стая
Безплатно ползване на чадър и два шезлонга на плажа на стая
Хотел „Лагуна Бийч” 4*- /all inclusive/

- 53.00 лв. на човек в двойна стая.
- 69.00 лв. на човек в единична стая
Безплатно ползване на чадър и два шезлонга на плажа на стая
Хотел „Добруджа” 3*- /нощувка, закуска и вечеря/
- 35.00 лв. на човек в двойна стая.
- 49.00 лв. на човек в единична стая

За резервации: Илия Атанасов – 0885 85 37 43
e-mail: iliya.atanasov@albena.bg
Застраховка:

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

Видео:

По време на турнирите стартира инициативата на НТЛ и Socourt – „Дойдох, играх
и се ВИДЯХ“. На разположение ще са оборудвани с видео камери тенис кортове.
Видео бутони ще се предоставят само на участниците в турнирите от НТЛ.
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