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1. Всички турнири се провеждат в СК „ХЕМУС”.  

 

Синъл турнирите се провеждат в първия уикенд на месеца. 

Двойкови турнири се провеждат третия уикенд на месеца. 

Клубът може да проведе допълнителни турнири, които да носят точки за 

ранглистата. 

 

2. Такси за участие. Всички такси се заплащат преди началото на турнира в 

администрацията на клуба, както следва: 

 

2.1. Такси за участие на открити кортове: 

Турнири по единично клей- 20 лв./участник 

Турнири по двойки клей- 20 лв./отбор 

 

2.2. Такси за участие на закрити кортове: 

Турнири по единично клей- 20 лв./участник 

Турнири по двойки клей- 30 лв./отбор 

 

3. Записване за участие - до 18:00 часа в деня преди турнира. За записал се 

счита двойка или играч, заплатил турнирната такса. 

 

4. Критерии за участие  

Право на участие имат всички, които не са: 
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- на възраст под 10 г; 

- участвали в състезания от календара на БФТ след 2006 г.; 

- действащи състезатели, треньори, инструктори; 

 

5. Групите ще бъдат определяни преди началото на всеки турнир според 

броя на участниците. 

6. Всеки турнир започва в 10:00 ч. 

7. Ранглисти и точкуване.  

Началото на 2017 година ще бъде създадена клубна ранглиста в два формата - 

сингъл и двойки. Всеки един от проведените турнири ще носи точки лично за 

всеки участник както следва. 

 

ПОБЕДИТЕЛ 250  точки 

ФИНАЛИСТ 180 точки 

3-4 МЯСТО 120 точки 

5-8  МЯСТО 80 точки 

9-16 МЯСТО 50 точки 

17-32 МЯСТО 30 точки 

32-64 МЯСТО 10 точки 

 

При игра в групи всеки участник  получава 10 точки за участие в турнира. 

Всяка победа в групата носи допълнителни 10 точки. След изиграване на 

групите, състезателите, които продължават в елиминационната фаза се точкуват 

според горната таблица. 

 

8. Правилник за провеждане на турнирните мачове. 

 

8.1. Мачовете се играят без съдия на корта. 

8.2. Загрявката на корта преди мач на корта е не повече от 5 мин. 

8.3. Формата на игра е предварително обявен в наредбата на турнира. 

8.4. Сервиращия състезател обявява резултата в гейма преди всеки начален 

удар. 

8.5. Обсъждайте топката само във вашето игрално поле. При съмнение в някоя 

топка, когато и двамата противници не са сигурни точката се преиграва. 

8.6. Ако играчът обяви неправилно попадението на дадена топка за аут след 

това се коригира. Точката се смята за загубена от неправилно обявилия. 

8.7. При попадане на топката в близост до линията, състезателят има право на 

един удар, след което може да прекрати играта и да обяви аут. 

8.8. При възникване на спорна ситуация на корта трябва да бъде извикан за 

арбитраж главния съдия. 
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8.9. При спорове относно резултата главния съдия обсъжда с играчите 

изиграните вече точки и геймове. Всички точки и геймове, за които играчите са 

съгласни остават, а само оспорваните се преиграват. 

8.10. При игра на клей корт и обявяване на аут, играчът трябва да покаже 

белегът на топката. 

8.11. При игра на клей корт, ако играчът се съмнява в обсъждането на 

противника има право да поиска да премине от другата страна на корта, за да 

провери белега. 

8.12. При игра на клей корт, ако играч обяви аут, но изтрие белега, топката се 

смята за добра. 

8.13. При игра на клей корт, ако играчът обяви аут и не може да посочи белег, 

точката се счита за добра. 

8.14. Подавайте на опонента топките, които са във вашето поле. 

8.15. На турнирите не се играе без екип независимо от климатичните условия. 

8.16. След игра ръкуването с опонента е препоръчително. 

8.17. При системно нарушаване на феърплея и създаване на конфликтни 

ситуации, виновния състезател може да бъде отстранен от турнира и 

резултатите му да бъдат анулирани. 


