НАРЕДБА
Турнир

Индивидуално, двойки мъже до 45, двойки мъже 45+, смесени двойки
Бургас 20-21 август 2016 г., ТЦ „Авеню“
Категория:

НТЛ 150
Брой участници:

Видове игри и възрастови групи:

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

Категория:

НТЛ 300
Брой участници:

Видове игри и възрастови групи:

двойки мъже до 45
- 16 двойки
двойки мъже 45+
- 16 двойки
ВИЖ ПРАВИЛНИЦИТЕ НА НТЛ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА И ФОРМАТ

Място на провеждане:

ТЦ „Авеню“, град Бургас

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 19.08.2016 г.

Записване на място:

Записване за двойки мъже – до 12.00 часа на 20.08.2016 г. на ТЦ „Авеню“
Записване за смесени двойки – до 09.00 часа на 21.08.2016 г. на ТЦ „Авеню“
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Състезателна програма:

Приложена програма за реда на срещите ще бъде публикувана на 19.08.2016 г.
След 17.00 часа на www.ntl.bg

Формат:

Индивидуално – по Правилника на НТЛ
Двойки – игра в групи

Награждаване:

След изиграване на финалните срещи

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 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.

ВАЖНО:

При участие в два формата – такса участие 35 лв.
При участие в три формата – такса участие 49 лв.

Награден фонд:

Индивидуално
I Място – Ваучер на стойност 100 лв. за магазините на HEAD
II Място – Ваучер на стойност 50 лв. от online магазин Tennis Select
Двойки
I Място – Ваучер на стойност 80 лв. за магазините на HEAD
II Място – Ваучер на стойност 50 лв. От online магазин Tennis Select
Забележка: При участие на 3-8 тенисисти индивидуално или двойки във
възрастова група и формат награден фонд не се разпределя в нея (виж
правилниците на НТЛ).

Съдия на турнира:

Мария Раденкова

Медицинско осигуряване:

Осигурено медицинско обслужване по време на турнира от АЛМИРАЛ Гел.

Настаняване:

х-л „АВЕНЮ“
Цена за човек в двойна стая – 20 лв.
Цена за човек в двойна стая със закуска – 25 лв.
http://www.hotelavenue.info/
Краен срок за резервации: 17 август 2016 г.

Застраховка:

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

.

Молим всички участници в турнира да имат и чисти маратонки за игра в зала.
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