
 
 

 

Наредба
 

 
Организатор: Тенис

 
Място на провеждане:                  Тенис

Дата: от 18.12.2017

Видове игри: Мъже

 
Схема на провеждане: Игра

Участниците

представянето

е над
Участниците

играч

Първите

първенството

фаза

 
Формат на срещите: 2 от 3 

 
Награди: Купи

 
Такса за участие: 100 лв

 
*Цена за ползване на корта:        всеки
* Обявената цена е без включено осветление
** Доплащане:  
За осветление – 3,00 лв. / час за корт 
За отопление – 10,00 лв. / час за корт 
 

 
 
*Забележка: Ако някоя двойка, участваща

време на срещата, трябва
 
* Тенис център Томси си запазва правото

обстоятелства, налагащи

Наредба за Зимно първенство 201

Тенис клуб Томси 

Тенис център Томси, ул. Одрин на завоя за кв

18.12.2017г. до 31.03.2018г. 

Мъже – single 

Игра в групи 
Участниците ще бъдат разпределени в 2 групи
представянето им през миналия сезон. Ако броят
е над 16, те ще бъдат разделени на две или повече
частниците от всяка група ще се състезават всеки
играч има по две срещи срещу всеки от останалите
Първите 4-ма от всяка подгрупа ще се класират
първенството.Ако няма подгрупи, първите осем
фаза на турнира. 

от 3 сета (при сет на сет дълъг тайбрек до 10)

Купи за победителя и финалиста  

0 лв., които ще бъдат приспаднати от първите

всеки седмичен ден 6,00 лв. / час на човек * 
включено осветление и отопление 

 
 

участваща в първенството, реши, че е необходимо
трябва предварително да заяви това и да заплати

правото за промени в Наредбата, в случай че
налагащи промяната. 

първенство 2017 /2018 

за кв. Лозово 

групи - група А и група Б, на база 
Ако броят на участниците в групата 
или повече кратни на 16 подгрупи.  

състезават всеки срещу всеки. Всеки 
останалите в групата си. 
класират за следващата фаза на 

първите осем се класират за следващата 

до 10) 

първите изиграни срещи. 

 

необходимо да присъства съдия по 
 заплати допълнително 10 лв. 

случай че настъпят 



 


