
                                                                                                                       

     

 

www.bgtennis.bg                       www.tennisbooking.bg                                www.bgtenniscenter.com 

 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВОЙКОВ ТУРНИР ПО ТЕНИС                                                               

BNTC Open II 2022 & Friends - Doubles Pro-Am  

Организатори :   Български Национален Тенис Център и  

Място и Дати:  Турнирът започва в 10.00ч. на 30.10.2022г. НЕДЕЛЯ. на кортовете на  БНТЦ.                                                                                                

Видове игри:   Благотворителен турнир двойки Pro-Am за мъже - Doubles  Groups 16 (според броя 

на записани участници, но не повече от 20)!  

Право на участие:  Право на участие ще имат само получилите покана от организаторите! 

Заявки за получаване на покани се подават към координаторите! 

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

отбора от всяка група!  

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

1/2 Финали и Финал ще се играят в един тай-брек сет до 6 гейма нo със предимство. 

Поставените отбори ще са 8 и ще се определят от организаторите според съществуващите 

ранглисти за Аматьори в България и ранглистите на БФТ. При записани повече от 20 

участника ще се проведат квалификации. 

Записване и Жребий:  Записването за участие става след потвърждаване на приетата покана чрез 

заплащане на таксата и регистрация на място до 9.30ч. на 30.10.2022 – Неделя и регистрация в 

системата на www.tennisbooking.bg ! Жребия ще се изтегли на ЦК на БНТЦ според регламента на 

Doubles Tour 2022 веднага след приключване на регистрацията на отборите, а схемите и програмата 

ще бъдат обявени на таблото, ,в  www.tennisbooking.bg както и на facebook страницата на клуба: 

Национален Тенис Център! 

Главен съдия:                              Митко Лозанов  – тел. 0879 260 612 

Супервайзер на турнира:              Бранко Аврамовски – тел. 0895 79 00 95 

Кординатори:                                    Ники Илиев  - тел. 0888 509 088    Администрация БНТЦ – тел. 0887 50 05 40                  

Такса участие:       Такса - 100 лв. За отбор. (заплаща се на място до 9.30ч. на 30.10.'22 с което се потвърждава участие)  

Награден фонд и награди:           Награден фонд – 5 000 лв., а призьорите ще получат и купи. 

Кауза:           Турнирът е благотворителен и с кауза да събере средства за провеждането на турнир/събитие 

Sofia OPEN – Junior  за деца на възраст от 7 до 10 години, както и да подпомогне стартирането на 

ученическа тенис лига (отборна тенис надпревара) през 2023г.       
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