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       О.K. Sport OPEN 2015 – WOМАN GROUPS 
 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО 

ТЕНИС за Аматьори с НАГРАДЕН ФОНД 1 000 лв. 
 

Организатори      и  О.К.Спорт – Клуб, ТК Славия 
                                            

 

Място и Дати:     Турнирът започва на 26.06.2015г. на кортовете на O.K. Sport - Club!   
                                                                                         

 

Видове игри:      Woman Single Draw GROUPS 4x4 max.! - Сatеgory. A  
                            
 
         

Схеми:     Схема на Схема на групи, всеки срещу всеки, като за елиминацийте на 1/4 Финал се класират 

първите две състезателки от всяка група! Мачовете в групите и 1/4 Финал ще се играят в 1 тай-брек 

сет до 6 гейма, 1/2 Финали и Финал ще се играят в 2 тай-брек сета до 4 гейма и шампионски тай-

брек до 10т.. Поставените играчки ще се определят според ранглистата на STL – 2015 

и от организаторите.  
 

Регламент: Мачовете ще се провеждат по регламента на STL 2015! Срещите ще се играят 

в следните дни: Петък 26.06 вечер след 18.00ч., вторник 30.06 и Сряда 01.07 след 
20.00ч. и ако има нещо за доиграване остава за Петък 03.07.’15 след 18.00ч.! 

              Финала ще се играе на 11-ти или 12-ти Юли 2015г. Право на участие в - Single 

Draw Category A имат всички играчки! Записаните в сингъл схемата имат 

право да участват в схемата за Смесени Двойки (Mix Doubles) без да заплащат 

допълнителна такса участие! 
                                        

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 24.06.2015г.! За допълнителна информация следете наредбите на 

електронната страница на лигата или се обръщайте към координатора! Тегленето 
на жребия ще се извърши в четвъртък 25.06.2015 в 20.30ч.  

 

Главен съдия:            Свилен АЛЕКСАНДРОВ – тел. 0888 372 581 
 
 

Директор на турнира:      Свилен АЛЕКСАНДРОВ – тел. 0888 372 581 
 

 

Кординатор:                      Ники Илиев  - тел. 0888 509 088    
                                  

 

Такса участие:                  Независимо от броя на участниците  –  таксата е 30лв. – 50%! 
 
 

Награди:      Победителката в Single Draw Woman Cat.A -  ще получи КУПА, ваучер за 
100лв за покупки в магазините на Wilson, Финалисkaта ще получи плакет и 
ваучер за 100лв. за покупки в магазините www.IMAZINESPORT.eu, 1/2 

финалистите ще получат ваучери на стойност от 50лв. за покупки в магазините 
www.IMAZINESPORT.eu  
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