НАРЕДБА
за провеждане на турнир

NTL 300 GREEN SET SERIES SANTA MARINA
Организатор

Национална тенис лига

Дата

15-16 септември 2018 г.

Възрастови групи

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

Място на провеждане

ТЦ „Санта Марина“, ВС Санта Марина, Созопол

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 на 14.09.2018 г. за индивидуално;

и online плащане

до 10:00 часа на 15.09.2018 г. за двойки мъже

Потвърждаване

ТЦ „Санта Марина“ – 1 час преди мачовете на съответната
възрастова група и формат.

на участие
Жребий и състезателна
програма:

Ще бъдат публикувани в петък, 14 септември, след 18:00
часа на www.ntl.bg за индивидуалните формати.

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 мъже
I Място – Награди осигурени от FPI

II Място – Награди осигурени от VEDRA
Двойки мъже/Смесени двойки
I Място –

Награди осигурени от FPI

II Място – Наградни ваучери
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

Hard court – Green Set

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

Съдия на турнира

Тони Венелинов

Медицинско осигуряване

Осигурено медицинско обслужване по време на турнира.

Застраховка

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

Настаняване:

ВС „Санта Марина“
65.00лв. полупансион ва човек в двойна стая при 2 нощувки
За резервации и информация: тел: 02 8 107 700|0550 20 200
e-mail: reservations@santamarina.bg
https://drive.google.com/drive/folders/0B6nM9EMg6lXYdmVqO
Xl4dVZQSGc?usp=sharing

