НАРЕДБА
за

Индивидуално
София 20-21 юни 2015 г., СК „Дема“, бул. „Александър Малинов“ 19

Организатори:

БФТ; БМФ; НТЛ; СК „Дема“

Дата:

20-21 юни 2015г.

Видове игри и възрастови групи: жени единично: 18-35
Място на провеждане:

СК „Дема“, гр. София

Схема на провеждане:

Ще се използва схема на елиминиране при записали се за участие 8
и повече състезатели 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).

Заявяване на участие и
online плащане:

до 14:00 часа на 19.06.2015 г.
В случай на ненаправено online плащане, но изявено желание за участие в
деня на турнира, директорът на турнира допуска такива участници при
наличие на свободни места в схемата. Плащане на място в събота до
9:00 часа (Виж Правилника на Национална тенис лига)
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Записване и потвърждаване
на участие:

на 20.06.2015 г. на СК „Дема“ - до 09:00 часа.

Състезателна програма:

Събота, 20.06.2015 г.
1. 09:00 ч. – Официално откриване на ДП на СК „Дема”
2. Начало на срещите:
09:30 ч. – жени 18-35

Неделя, 21.06.2015 г.
10:00 ч. – Полуфинали и финали
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.

ВНИМАНИЕ:

I. Допълнение за провеждането на турнира при жените
1. Във връзка с провеждането на Държавно лично
първенство за ветерани турнирът за жени ще се изиграе при
следните правила:
- участничките, които са на възраст до 35 год. ще играят
във самостоятелна схема съгласно действащия Правилник на
НТЛ. Те ще получат за своето участие точки за ранглистата
както и предметни награди съгласно този Правилник. Турнир се
провежда при участие на 3 и повече тенисистки.
- участничките, които са на възраст над 35 год. ще играят
в самостоятелна схема, която ще важи единствено за
Държавното първенство за ветерани. Победителката в тази
възраст ще получи платена такса участие за Европейското
първенство за ветерани, гр. София, месец юли 2015 год.
Тенисистките получават за своето участие освен класиране на
Държавното първенство и точки за ранглистата на НТЛ.
Турнир се провежда при участие на 3 и повече тенисистки.
- за общата ранглиста за жени на НТЛ ще важат
резултатите и от двете възрастови групи.

II. Официалното награждаване на победителите ще се
състои след изиграване на последния финален мач от турнира в
неделя на СК „Дема“

Формат:

Форматът на срещите зависи от броя на участниците във всяка
възрастова група

Награден фонд:

Купи, грамоти и предметни награди

Топки:

HEAD ATP

Настилка:

червени-землени

Такса участие:

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

Съдия на турнира:

Любомир Бадински

Медицинско осигуряване:

Ще бъде осигурено медицинско обслужване по време на турнира.
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Застраховка:

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

Забележка:

Организаторите си запазват правото на промени!
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