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                 НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ  

              ТУРНИР ПО ТЕНИС  
 

            Single Challengers II - STL Тour Cat. A 
 

 
Организатори:  Tennisbooking, O.K. Sport – Club и ТК „ Славия”    

 

Място и Дати:   Турнирът започва на 17.07.2014г. на кортовете на  О.К. Спорт – клуб  
                                                                                                
 

Видове игри:      Мъже и жени в обща схема - Single Draw 32 Сatеgory. A                                  
         

Схеми:            Схема на елиминация, като до 1/4 Финал включително, мачовете ще                  
                          се играят в 2 тай-брек сета до 4 гейма и шампионски тай-брек до 10т.  
                          Поставените играчи ще са 8, или 16 (при Draw 32, или 64) и ще се  
                          определят според рейтинга и ранглистата на STL. 1/2 Финали и Финали  
                          ще се играят в 2 тай-брек сета до 6 гейма и шампионски тай-брек до 10т. 
 
 

Регламент:       Мачовете ще се провеждат по регламента на STL, като схемата е   
                          обща! Срещите ще се играят вечер след 20.00ч., както и в събота и  
                          неделя след 14.00 ч. (според свободното време на участниците), като в  
                          един ден ще се играе не повече от един мач! Право на участие в - Single  
                          Draw Cat. A имат всички играчи и играчки! Отпадналите в 1-ви кръг  
                          имат право да участват в Single Draw Cat. В от 24.07.2014 без да  
                          заплащат допълнителна такса! 
                                        

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 16.07.2014! За допълнителна информация  
                        следете Facebook страницата на О.К. Sport – Club, наредбите на  
                        електронната страница на лигата и www.oksport.org или се обръщайте  
                        към длъжностните лица! Теглене на жребия се извършва на датата след  
                        края на записването, като веднага след това ще бъде публикувана  
                        програма на мачовете. 
 
Главен съдия:            Тони Гергов – тел. 0888 646 683 
 
 

Директор на турнира:      Светлин Капитанов – тел. 0888 703 120 
 
 
 

Кординатори:                    Ники Илиев  - тел. 0888 509 088  - О.К. Sport     
                                      
 

Такса участие:                 Такса - 25 лв.  (независимо от броя участници) 
 
 

Награди:                     Победителят ще получи купа, а финалиста медал.  
 


