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FOOTURA Cup STL Tour 2015 – Single GROUPS 
 

              НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР ПО ТЕНИС 

 
Организатори:           и Сдружение ФУУТУРА                                             

 

Дати и Място:     Турнирът започва на 10.05.2015г. на кортовете на УНИБИТ 

(Библиотекарски университет)  
 

Схема:                 Мan/Woman в ОБЩА СХЕМА - Single Groups Сatеgory. B     
 

         

Видове игри:     Турнирът се провежда в един ден. Участниците се разпределят в групи, 

като броя на групите зависи от броя на записаните участници. Минимален брой на 
групи - 2 с  минимален брой участници - 6, максимален брой групи - 4 с 
максимален брой участници - 16. В случай на записани повече от 16 участника ще 

се проведат квалификации за играчите с по задно класиране в ранглистата за 2 
или 4 места за влизане в групите. Поставените играчи ще са 4, или 8 (съответно 
при 2 групи, или 4 групи) и ще се определят според ранглистата на Фуутура 2014 и 

STL Tour 2014. От всяка група първите двама се класират за фазата на 
елиминациите (ако групата е с по 4 човека) и само първия (ако групата е от 3 

човека) и при възможност най-добрия / добрите втори. Мачове в групите се играят 
в един тай-брек сет до 6 гейма или един тай-брек сет до 4 гейма, елиминациите се 
играят до 6 гейма или в 2 тай-брек сета до 4 гейма и шампионски тай-брек до 10т. 

(при 1:1) 
 

Регламент: Право на участие в - Single Groups Category В имат всички играчи – мъже 
и жени в ОБЩА СХЕМА! Мачовете ще се провеждат по регламента на STL Tour 

2015! Точки от турнира се прибавят към ранглистата на STL Tour 2015 според 
таблицата на STL Category B. Срещите започват в 09.00ч., като  всяка група играе 

в свой часови пояс – пример - Група А – от 09:00 до 11:00 ч., група Б – от 11:00 до 
13:00 ч. и т.н. или пък играе на отделен корт. 

                                        

Записване и Жребий:  Записването за участие става единствено чрез попълване на 

заявка в системата на www.tennisbooking.bg! Срокът за записване е до 

10.30ч. на 09.05.2015! Теглене на жребия се извършва веднага след края на 
записването, като след това ще бъде публикувана програма на мачовете на 
елекектронните страници, както и ФБ страницата на Сдружение Фуутура и ще 

бъде изпратено индивидуално съобщение на всеки участник през сайта 

www.tennisbooking.bg! В случай на незаети места в групите се допуска и 

записване на място в деня на турнира! За допълнителна и актуална  информация 

следете обявите или се обръщайте към координатора!  
Забележки: Кортовете се намират на бул. Цариградско шосе 119 (зад Библиотекарсия 

институт); ще се играе с топки HEAD (или други), по преценка и осигурени от 

организаторите. При равни показатели в групата между двама състезатели, за 
определяне на по-предно класиране, ще се взема предвид резултата от директния 
мач; при равни показатели между трима състезатели, ще се взема предвид общата 

геймова разлика на всеки от състезателите. Турнирът носи точки за рейтинга ви в 
TENNISBOOKING! Възможно е включването на състезател в турнира в последния 

момент – при неявяване на вече потвърден и включен в схемата участник или при 
наличие на свободно място. За елиминациите - ако са 2, 4, 8 групи - играе се по 
схема - първи от група срещу втори от друга група; ако са 3, 5, 7 групи - тегли се 

http://www.oksport.org/


 жребий с поставени победителите в групите и непоставени - най-добрия/добрите 
втори; също така - на първия елиминационен кръг - не могат да се паднат 
състезатели, играли вече в групата си. Отпадналите на полуфиналите играят мач за 

трето място. Сдружение Фуутура пожелава Успех на всички участници!Очакваме 
Ви.  

 

Кординатор:                     Емилиян Методиев  - тел. 0887 883 980                                     
 

Такса участие:                  Независимо от броя на участниците –  таксата е 30 лв. ! 
 

Награди:                      Купи, медали и др. предметни награди за Победителя, 
Финалиста и спечелилият малкия финал. 

 
              ЗАБЕЛЕЖКА: Участници, свързани косвено c организацията на турнира,  

НЯМАТ право да получават награди, както и в случай на достигане до фаза 
от турнира при която им се полага награда, то те са длъжни да я 
предоставят на играча загубил мача от тях! 


