НАРЕДБА
турнир София

Организатор

Национална тенис лига

Дата

07-08 юли 2018 г.

Възрастови групи

Mъже индивидуално 18-40
Mъже индивидуално 40+
Mъже индивидуално 55+
Двойки мъже до 45
Двойки мъже 45+
Смесени двойки

Място на провеждане

ТК 15/40, гр.София

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).

Срок за заявяване на участие

до 14:00 часа на06.07.2018 г. за индивидуално

и online плащане

до 12.00 часа на 07.07.2018 г. за двойки мъже
до 10:00 часа на 08.07.2018 г. за смесени двойки.

Записване и потвърждвене
на участие

Жребий и състезателна
програма:

На 07.07.2018 г. на ТК „Дема“ – 1 час преди мачовете на
съответната възрастова група и формат.
Ще бъдат публикувани в петък, 6 юли, след 18:00 часа на
www.ntl.bg за индивидуалните формати.
-

Двойки мъже стартират в събота след 14:00 часа

-

Смесени двойки започват в неделя 10:30 часа

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

Наградни ваучери и предметни награди.
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).

Топки

HEAD ATP

Настилка

Червени-землени

Такса за участие
Индивидуално:

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

Двойки мъже:

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

Смесени двойки:

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

Застраховка

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

