
 

 
Индивидуално мъже (18-45, 45+) 

Двойки мъже 

 

Награди индивидуално мъже: 

 Двамата победители от индивидуално мъже (18-45 и 45+) печелят посещение 

(самолетни билети, 3 нощувки и билети за два дни) на WIMBLEDON 2-16 юли 

2017 г. 

 Финалистите от индивидуално мъже (18-45 и 45+) печелят ТАБЛЕТ Samsung 

Galaxy Tab A 10.1 4G.  

 Полуфиналистите от индивидуално мъже (18-45 и 45+) печелят СМАРТФОН 

Samsung J5 2016Black.  

 Утешителен турнир – победителят печели СМАРТФОН Samsung J5 2016Black, а 

финалиста – Уикенд в хотел „Св.Иван Рилски“ в Банско. 

 Купи за всички победители. 

 Награден фонд се разпределя при участие на 16 и повече тенисисти във всеки 

отделен формат (18-45 и 45+). 

Награди двойки мъже: 

 Всеки от двойката победител печели ТАБЛЕТ Samsung Galaxy Tab A 10.1 4G.  

 Всеки от двойката финалист печели 5-дневна ваканция в хотел „Св.Иван 

Рилски“ в Банско. 

 Полуфиналистите при двойкие печелят Уикенд в хотел „Св.Иван Рилски“ в 

Банско. 

 Купи за победителите. 

 Награден фонд се разпределя при участие на 16 и повече двойки. 

Само тенисисти, които играят в турнира и имат документ за платени две нощувки във 

ВС „САНТА МАРИНА” по време на турнира ще вземат участие в разпределението на 

наградния му фонд. 

Турнирът носи точки за ранглистата на Национална тенис лига и е част от нейния 

календар. 

Наградите са осигурени от FPI Hotels&Resorts. 

  



 

 

НАРЕДБА 
 

Организатор FPI Hotels&Resorts 

Дата на провеждане 19-21 Май 2017 г. 

Възрастови групи – 

максимален брой 

участници 

мъже индивидуално 18-45 

 64 тенисисти 

мъже индивидуално 45+ 

 56 тенисисти 

двойки мъже 

 32 двойки 

Място на провеждане Ваканционно Селище „Санта Марина” 

Схема на провеждане 

 

Индивидуално – схема на директна елиминация 

ВАЖНО: Утешителен  турнир за загубилите първата си среща от 

двете възрастови групи индивидуално(обща схема на директна 

елиминация) 

Двойки – игра в групи, 1/4 , ½, финал 

Право на участие: 

 

 

1/.Участниците да не са настоящи и действащи треньори, 

инструктори, учители или студенти по тенис; 

2/.Да не са картотекирани и участвали в състезания 

организирани от БФТ след 01.01.2012 г. 

Приемане на състезатели При регистрация състезателите трябва да представят документ 

за самоличност, чрез който се определя възрастовата група, в 

която ще участват. 

Точкуване Турнирът (NTL150) носи точки за ранглистата на НТЛ за всички 

участници. Спечелените точки от турнира ще бъдат добавени 

на всеки  един от тях към точките от основната му възрастова 

група за годината. 

Заявяване на участие и 

онлайн плащане 

Заявки се приемат до 12:00 часа на 16.05.2017 г. на www.ntl.bg 

Тенисистите, които нямат направен профил в сайта на 

www.ntl.bg e необходимо да създадат такъв, за да могат да 

направят и подадат своята заявка.  

http://www.ntl.bg/
http://www.ntl.bg/


 

Заявки за участие се приемат до попълване на обявените 

места. Можете да следите записването и оставащите 

свободни места онлайн на www.ntl.bg чрез своя профил в 

сайта. 

ВАЖНО: След като направите своята заявка е необходимо да 

направите плащане на адрес: 

https://www.santamarina.bg/bg/cart/request 

В полето „ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕТО“ се попълва думата 

„ТЕНИС“ и се заплаща сумата за настаняване или сумата за 

такса участие според направената регистрация (индивидуално 

и/или двойки). За да извършите плащането непременно 

кликнете върху полето „Не съм робот“. 

Заявката е валидна след заплащане на настаняване или такса 

участие. 

Регистрация На 19.05.2017 г. на кортовете на ТЦ „Санта Марина” 

09:00 -13:00 часа. 

Състезателна програма Приложена програма за реда на срещите: ВИЖ ТУК 

Жребий и схеми за 

турнира 

Не преди 19.00 ч. на 18.05.2017 г.  

на www.ntl.bg и www.santamarina.bg 

Формат Индивидуално мъже: 

Две отделни схеми за мъже 18-45 и мъже 45+. 

Срещите до финал – 2 от 3 тайбрек сета до 4 гейма. 

Финал – 2 от 3 тайбрек сета. 

Утешителен турнир – 1 сет до 6 гейма. 

Двойки мъже: 

Игра в групи по един сет до 6 гейма.  

Срещи в ¼ и ½ финали – 2 от 3 тайбрексета до 4 гейма. При 

40:40 в гейма - решаваща точка избор посрещача. 

При 1:1 сета шампионски тайбрек до 10 точки.  

Финал - 2 от 3 тайбрексета до 6 гейма.  

При 40:40 в гейма - решаваща точка избор посрещача. 

При 1:1 сета шампионски тайбрек до 10 точки. 

 

Настаняване ВС „Санта Марина” – Созопол 

Нощувка в Студио с включени закуска + вечеря и БЕЗПЛАТНО 

участие в двата турнира /индивидуално и двойки/ – 65 лв./човек. 

Настаняването е при минимум двама човека в помещение за 

най-малко 2 нощувки по време на турнира FPI Green Cup. 

Направете Вашата резервация на: 

reservations@santamarina.bg или на телефон: +359 2 810 77 00 

http://www.ntl.bg/
https://www.santamarina.bg/bg/cart/request
http://ntl.bg/Documents/Programa_Turnir_21_23_April_2017.pdf
http://www.ntl.bg/
http://www.santamarina.bg/
mailto:reservations@santamarina.bg


 

Топки HEAD ATP 

Награждаване След изиграване на финалните срещи 

Настилка GreenSet  (хард корт) 

Такса за участие 

 

 

Индивидуално 30.00 лева  

Двойки мъже 30.00 лева за двойка 

ВАЖНО! Такса участие заплащат само тези тенисисти, които 

участват в турнира без настаняване във ВС „Санта Марина“. 

Съдия на турнира Тони Венелинов 

Медицинско осигуряване Осигурено медицинско обслужване по време на турнира. 

PLAYER’S PARTY Програма с DJ и томбола. Събота, 22 април, 20:30 ч., ресторант 

„VIVA MARE “ 

Застраховка Всеки тенисист носи за собствена сметка риска от участието 

си и е необходимо да притежава медицинска застраховка, 

която е за негова сметка. 

 

 

 


