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НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР ПО ТЕНИС                                                               

Doubles Groups -Tурнир БАНКЕТ Трифон ЗАРЕЗАН   
 

Организатори :   TК св. Йоан – Семинарията, О.К. Спорт - Клуб   и  

Място:  Турнирът започва в 15.00ч. на 01.02.2020г. Събота, на кортовете на TК св. Йоан – Семинарията                         

Видове игри:   Турнир по двойки в два дни. Начало 01.02.2020 (Събота) 15.00ч., когато ще се 

играе в групи всеки срещу всеки и на 02.02.2020 елиминации от  1/4 

финали. ФОРМАТА на двойката е свободен, без ограничения - Man, 

Woman, Mix или Kids!   

Схеми:          Схема на групи, всеки срещу всеки, като първият и вторият от всяка група се 

класират за елиминациите на 1/4 Финал ! Всички мачове ще се играят в 

един тайбрек сет до 6 гейма без предимство  по правилото - no add   

Регламент:      Право на участие имат всички желаещи, като с гарантирано място са първите 

16 записани двойки  записали се в системата на  Тennisbooking.bg !  

Записване и Жребий:  Записването за участие става чрез попълване на заявка в системата на 

www.tennisbooking.bg! Може да се запишете и на място в клуба домакин до 14.00ч. на 

01.02.2020, ако има свободни места! Жребият ще се изтегли веднага след приключване на 

записването и не по-късно от 15:00ч. в събота. Поставените отбори ще се определят по 

преценка на организаторите, като максимално ще се съобразим с нивото на участниците и 

ранглистите за аматьори в България. 

БАНКЕТ: За организирането на банкета по време на турнира всеки от участниците е може да 

донесе  храна и напитки. Организаторите се ангажират да почерпят с червено вино 

за празника и да подГОТВЯТ барбекю на скара. 

Директор на турнира:                   Явор Георгиев - 0888 505 545 

Кординатори:                                  Сашо Катев - 0897 056 780 и Ники Илиев - 0888 509 088 

Такса участие:     20 лв./състезател или 40 лв. на двойка! 

Награди:           За победителите и финалистът са осигурени награди. 
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