НАРЕДБА ЗА ФИНАЛЕН ТУРНИР

OPEN
индивидуално мъже, двойки мъже до 45, двойки мъже 45+
и смесени двойки
22-24 септември – София, СК Дема, бул. „Ал. Малинов“ 19
Категория:

NTL 500

Дата:

22 - 24 септември 2016 г.

Видове игри и възрастови групи: мъже индивидуално: 18-35
мъже индивидуално: 35+
мъже индивидуално: 45+
мъже индивидуално: 55+
двойки мъже до 45
двойки мъже 45+
смесени двойки

Брой участници:
- 8 тенисисти
- 8 тенисисти
- 8 тенисисти
- 8 тенисисти
- 8 двойки
- 8 двойки
- 8 двойки

ВИЖ ПРАВИЛНИЦИТЕ НА НТЛ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА И ФОРМАТ

Място на провеждане:

СК „Дема” - София

Схема на провеждане:

Съгласно Правилника на НТЛ.

Заявяване на участие:

до 12:00 часа на 21.09.2016 г.
Плащане на място: 8:30 - 9:00 часа за всички потвърдили
участието си.
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Теглене на жребий:

21.09.2014 г. в 16:00 часа на СК „Дема“ от съдията на турнира:
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:

Ориентировачна програма виж на www.ntl.bg

-

Четвъртък, 22 септември - начало на срещите 9:00 часа
индуално мъже – изиграване на мачовете в групите
двойки мъже до 45 – първи кръг
двойки мъже 45+ - първи кръг
Петък, 23 септември- начало на срещите 9:00 часа
индивидуално мъже - ½ финали
двойки мъже – 2 и 3 кръг от мачовете в групи, ½ финал и финал
Събота, 24 септември - начало на срещите 9:00 часа
индивидуално – финал
смесени двойки – мачове в групите, ½ финали и финал
Програмата на срещите в групите за първия състезателен ден
ще бъде публикувана на www.ntl.bg на 21.09.2016 г.,17.30 часа

Начин на провеждане:
Формат на срещите
индивидуално:

Формат на срещите
двойки:

За всички видове и формати - игра в групи
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 2 от 3 сета до 4
гейма (при 4:4 тайбрек до 7 точки).
3. Финал – 2/3 нормални тайбрек сета
За полуфиналите се класират първите двама от група, които
играят на кръст за определяне на финалистите.
1. Срещите в групите се провеждат във формат от един
нормален сет (при 6:6 тайбрек до 7 точки). Без предимство в
гейма (при 40:40 – решаваща точка, посрещача избира).
2. Полуфиналите се провеждат във формат 2 от 3 сета до 4
(при 4:4 тайбрек до 7 точки). Без предимство в гейма (при 40:40
– решаваща точка, посрещача избира). При 1:1 сета шампионски тайбрек до 10 точки.
3. Финал – 2/3 сета(при 6:6 тайбрек до 7 точки), без предимство
в гейма (при 40:40 – решаваща точка, посрещача избира). При
1:1 сета - шампионски тайбрек до 10 точки.
За полуфиналите се класират първите две двойки от група,
които играят на кръст за определяне на финалистите.
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Общ награден фонд:

За всички полуфиналисти, финалисти и победители, – купи и
предметни награди. Награждаване – след изиграване на
финаления мач.

Топки:

HEAD ATP

Настилка:
Такса участие:

Клей
Индивидуално - 30 лв. (заплаща се на място)
Двойки – 25 лв. на човек (заплаща се на място)

Съдия на турнира:

Тони Венелинов

Медицинско осигуряване:

Осигурено медицинско обслужване по време на турнира от
АЛМИРАЛ Гел.

Застраховка:

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