ПРАВИЛНИК - 2019
мъже 18-40
индивидуално
Право на участие:
• Тенисисти от 18 до 35 год., които не са картотекирани и участвали в състезания
организирани от БФТ, след навършване на шестнадесет (16) годишна възраст.
• Без ограничения за тенисистите над 35 години (по правилата на ITF за seniors).
• Тенисисти, дисквалифицирани от турнирите на НТЛ за неспазване на Етичния
кодекс на лигата не се допускат за участие в състезанията от календар’ 2019.
І. Правила за участие:
І.1. Онлайн плащане: записването и онлайн плащането за всеки турнир се
отварят в 14.00 часа, две седмици преди началото на турнира.
І.1.1. За записан участник се смята тенисист, заплатил такса участие онлайн или
информирал
официално
писмено
(чрез
имейл
на
office@ntl.bg)
организаторите за своето участие.
І.1.2. Турнир се провежда при наличието на минимум 3-ма участници.
І.1.3. При неявяване на корта, 15 минути след обявяване на мач се присъжда
служебна загуба на неявилия се тенисист.
І.1.4. Такса участие: онлайн плащане – 25.00 лв./ 28.00 лв. при плащане на място.
І.1.5. На състезател платил такса участие, но неявил се на първата си среща не
се зачита участие за класиране на финалния мастерс. Платена такса участие
не се възстановява.
І.1.6. В случай на започнат турнир, но поради лоши метеорологични условия не
може да завърши в определеното време, състезателите получават точките
спечелени до момента на прекъсване. Турнирът не се доиграва на други дати и
такси участие не се възстановяват. Това правило не важи единствено за
финалния турнир.
ІІ. Провеждане на турнир:
ІІ.1. Всеки турнир се провежда в период от 2 до 3 дни:
- събота/неделя
- петък/събота/неделя
ІІ.2. Тегленето на жребия се извършва от главния съдия на турнира в 14.00 часа в
деня преди турнира.
ІІ.3. Жребият и схемата за провеждане на турнира се публикуват
на
www.ntl.bg в 18.00 часа, в деня преди започване на турнира.
ІІ.4. Програмата за провеждане на срещите от турнира за съответната
възрастова група се публикуват на www.ntl.bg не преди 18.00 часа в деня преди
започване на турнира.
ІІІ. Формат на срещите:
ІІІ.1. Срещите се провеждат САМО В СХЕМА.
ІІІ.2. Форматът за игра е:
• при участие на 3-5 тенисисти /играе се всеки
срещу всеки/ – 2 от 3 тайбрек сета до 4
гейма.
• при участие на 6-8 тенисисти /играе се в
схема/ – 2 от 3 сета до четири гейма в сета.
Финалната среща е във формат 2/3 тайбрек
сета.
• при участие на 9 и повече тенисисти /играе
се в схема/ – 2 от 3 тайбрек сета до 4 гейма в

сет. Финалната среща е във формат 2/3
тайбрек сета.
ІІІ.3. В зависимост от обстоятелствата и метереологичните условия, главният съдия
на турнирите има право да променя формата на срещите, за да може
турнирът да се изиграе в рамките на определеното време, с изключение на
финалния Мастърс.
ІІІ.4. Формат за игра във финалния турнир:
• Мачове в групи - 2/3 сета до 4 гейма в сет
• Полуфинали - 2/3 сета до 4 гейма в сет.
• Финал – 2/3 тайбрек сета
ІІІ.5. При лоши метереологични условия, непозволяващи възможност за игра,
финалния турнир се доиграва в подходящо време и място, които се определят
от организаторите на турнира.
ІV. Точкуване:
Турнир категория НТЛ 300
ІV.1. При схема от 3-5 – играе се всеки срещу всеки:
• за победа - 70 точки
ІV.2. При схема от 6-8:
• победител - 280 точки
• финалист - 140 точки
• полуфиналист - 90 точки
• 5 - 8 място - 40 точки
ІV.3. При схема от 9 - 16:
• победител - 300 точки
• финалист - 180 точки
• полуфиналист - 90 точки
• 5 - 8 място - 45 точки
• 9-16 място - 25 точки
ІV.4. При схема от 16 - 32:
• победител - 300 точки
• финалист - 180 точки
• полуфиналист - 90 точки
• 5 - 8 място - 45 точки
• 9-16 място - 25 точки
• 16-32 място – 15 точки
ІV.5. При схема от 32 - 64:
• победител - 300 точки
• финалист - 180 точки
• полуфиналист - 90 точки
• 5 - 8 място - 45 точки
• 9-16 място - 25 точки
• 16-32 място – 15 точки
• 32-64 място – 8 точки
Турнир категория НТЛ 150
ІV.6. При схема от 3-5 – играе се всеки срещу всеки:
• за победа - 35 точки
ІV.7. При схема от 6-8:
• победител - 120 точки
• финалист - 70 точки
• полуфиналист - 40 точки
• 5 - 8 място - 20 точки
ІV.8. При схема от 9 - 16:

•
•
•
•
•

победител - 150 точки
финалист - 80 точки
полуфиналист - 40 точки
5 - 8 място - 25 точки
9- 16 място - 15 точки

ІV.9. При схема от 16 - 32:
• победител - 300 точки
• финалист - 180 точки
• полуфиналист - 90 точки
• 5 - 8 място - 45 точки
• 9-16 място - 25 точки
• 16-32 място – 10 точки
ІV.10. При схема от 32 - 64:
• победител - 300 точки
• финалист - 180 точки
• полуфиналист - 90 точки
• 5 - 8 място - 45 точки
• 9-16 място - 25 точки
• 16-32 място – 10 точки
32-64 място – 5 точки
Турнир категория НТЛ 500 –
IV.11. Финален турнир (провежда се в групи):
• за победа в групата - 80 точки
• за победа на 1/2 финал - + 100 точки
• за победа на финал - + 160 точки
Схемите на турнирите през 2019 г. се съставят, като се взима предвид мястото във
временната ранглиста за настоящата година.
Забележка: Тенисистите започват новата календарна година с нула точки и след всеки
изигран турнир натрупват точки за своето класиране. За поставянето на тенисисти в
схемата на първите турнири през годината се ползва крайното класиране от
предходната година по следния начин:
-

За I турнир – за изготвяне на схемата важи класирането им от
предходната година
За II турнир – за изготвяне на схемата важи класирането от I турнир
и се добавят 40% от точките от предходната година.
За следващите турнири се взима предвид моментното класиране.

V. Финален турнир
V.1. Всеки тенисист може да се класира за финалния турнир, ако е играл в 4 или
повече турнира, от които не по-малко от 1 турнир от категория НТЛ 300 (в една
възрастова група!) и класирането му го поставя сред първите 8 по резултати.
V.2. При непопълване на бройката от осем тенисисти отговарящи на
изискването на т.V.1. за финалния турнир се допускат тенисисти с 3 или помалко броя турнири, класирането на които ги поставя сред първите 8 по
резултати.
VІ. Награден фонд:
VІ.1. Предметни награди за победителите и финалистите във всеки турнир.
VІ.2. Церемонията по награждаване на финалистите и победителите и
закриването на всеки от турнирите се извършва след завършване на последния
финален мач.

VІ.3. Тенисист с призово класиране, който не се яви на церемонията за
награждаване на победителите от турнира не получава награда. Той получава
точките за участието си.
VІ.4. Турнирен награден фонд не се разпределя при участие на 3-8 тенисисти.
Победителят получава купа.
VІ.5. Турнирен награден фонд се разпределя при участие на 9 и повече
тенисисти.
VІ.6. Голямата годишна награда може да спечели всеки, играл в минимум 4
турнира, от които 1 турнир - НТЛ 300 от турнирите в една възрастова група от
годишния календар на НТЛ за 2019 г.
VІ.7. При оглавяване на годишната ранглиста от тенисист, отговарящ на
условието на т. VІ.6., но неучаствал във финалния турнир, ГОЛЯМАТА ГОДИШНА
НАГРАДА се печели от тенисиста
VІІ. Участие на чуждестранни състезатели
Право на участие в турнирите имат чуждестранни състезатели, които не са
картотекирани към тенис федерация за календарната година и имат постоянна
месторабота и местожителство в България (удостоверява се с документ).
VІІІ. Застраховане:
Всеки тенисист, взимащ участие в турнирите от НТЛ, е необходимо да притежава
медицинска застраховка, която е за негова сметка, за да се гарантира от
евентуални проблемни ситуации.
Всеки тенисист носи за собствена сметка риска от участието си.
IX. Възрастови групи:
Годините на участниците се смятат за навършени в рамките на цялата
календарна година (01 януари-31 декември).

