НАРЕДБА за ТУРНИР
СМЕСЕНИ ДВОЙКИ
Русе 9-10 май 2015 г., ТК „Приста 2011“, Младежки парк – тенис база
Организатор:

Национална тенис лига

Дата:

9-10 май 2015 год.

Видове игри и възрастови групи: смесени двойки
Внимание: Тенисист може да участва само в два от трите формата на турнира в гр. Русе, 9-10
май от календара на НТЛ:
Индивидуално
Двойки мъже до 45 г./двойки мъже 45+
Смесени двойки
Място на провеждане:

ТК „Приста 2011“, град Русе

Схема на провеждане:

Ще се използва схема на елиминиране при записали се за участие 8
и повече двойки във възрастова група (Виж Правилника на
Национална тенис лига).

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).

Записване:

Извършва се с попълване на формуляр за участие, намиращ се
на сайта на лигата. Формулярът се изпраща до 14:00 на
08.05.2015г. Получени заявки след този срок не се обработват
https://docs.google.com/forms/d/121czlmNIp_s7AuzRP2xBwIiOdDphTYPAszLyhOjX7g/viewform

Потвърждаване на участие:

на 09.05.2015 г. на ТК “Приста 2011“ – до 09:00 часа

Състезателна програма:

Неделя, 10.05.2015 г.:
10:30 часа – I кръг - смесени двойки
Награждаване на всички победители – След изиграване на
финалния мач при смесените двойки

Схемата за провеждане на срещите във всяка възрастова група, както и техния ред
(ден, час и корт) се определят единствено от главния съдия на турнира.

Формат:

Форматът на срещите зависи от броя на участниците и се
определя от главния съдия на турнира
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Общ награден фонд:

За всички победители и финалисти във всяка възрастова група –
купи, грамоти и предметни награди

Топки:

HEAD ATP

Настилка:

червени-землени

Такса участие:

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

Съдия на турнира:

Боян Алексиев

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:

Хотел „Чарлино Плаза“
Цена за нощувка със закуска в:
Двойна стая - 70 лв.
Единична стая - 50 лв.
Телефон за резервации: +359 82 / 825 707
http://www.charlino-plaza.com/index_bg.htm
(Цените са преференциялни за участниците в турнира на НТЛ в Русе)
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