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НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР ПО ТЕНИС                                                               

RТL  - TK 1882 Sofia Girls U12 - Tour 2016 

 

Организатори :   Тенис клуб 1882  и  

Място и Дати:    Турнирът започва в 12.00ч. на 16.04.2016г. Събота. на кортовете на  ТК 1882,                                  

адрес: гр. София, Студенстки град ул. Професор Боян Каменов до сградата на МГУ и „Музейко”.                                                                                                

Видове игри:   Турнир сингъл за Mомичета до 12 години - Single  Groups 4 (според броя записани 

участници, но не повече от 20 в не повече от 4 групи).  

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

елиминациите на 1/4 Финал !  

Регламент:      Мачовете в групите ще се играят в Събота в един тай-брек сет до 6 гейма. 1/4 Финал, 1/2 

Финали и Финал ще се играят в Неделя след 12.00ч. в два „къси” тай-брек сета до 4 

гейма и вместо трети сет се играе тай-брек до 10 точки. В Неделя при възможност ще се 

играят и мачовете от утешителната схема за класираните на 3-то и 4-то място, които 

мачове са в един тай-брек сет до 6 гейма и не носят допълнителни точки за ранглистата 

на RTL.   Поставените играчи ще са 4, или 8 (при 2 или 4 групи) и ще се определят 

според ранглистата на RTL Tour 2016. При записани повече от 16/20 участника ще се 

проведат квалификации, а при по малко от 6 записани участника ТУРНИР НЕ СЕ 

ПРЕВЕЖДА! 

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

системата на www.tennisbooking.bg !!! Срокът за записване е до 22.00ч. на 13.04.2016г. - Сряда. ! 

Жребия ще се изтегли автоматично от системата и според регламента на RTL Tour 2016 на 

14.04.2016 – четвъртък в 12.00ч. като схемите и програмата ще бъдат обявени на страницата на 

www.tennisbooking.bg и на facebook страницата на клуба: Тенис клуб 1882! 

Главен съдия:                                  Георги Панчев  – тел. 0888 509 088 

Директор на турнира:                    Мартин Захариев – тел. 0886 545 913 

Кординатор:                                     Ники Илиев  - тел. 0888 509 088                                         

Такса участие:     Такса - 20 лв./уч. и 10 лв./уч. за загубилия квалификациите. 

Награди:            Победителят ще получи КУПА, а финалистът МЕДАЛ.   Голямата е награда е договор за 

безплатна тенис екипировка с фирма Wilson за спечелилия шампионата през RTL Tour – 2016!                
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