
 
 

 

BEACH TENNIS BULGARIA CLUB 
              www.beachtennisbulgaria.bg                       VARNA PRO 

 

                                                                                                                                           

                                                                             
 

НАРЕДБА ТУРНИР  
13-14 август 2022   

 

Организатор: 
BEACH TENNIS BULGARIA CLUB, със съдействието на Лазурен Бряг 91 – концесионер на Южен плаж 
Варна 
 
Партньори: 
Община Варна, MISTRAL Bulgaria, Tennis Ninja, FOROS, AROND Architects, Padel & Beach Tennis Arena 
Varna, Plaza Hotel, САЙТКО, Вива Реклама 
 
Медийни партньори: 
Радио Варна, narodensport.eu 
 
Формати: 
1.Двойки мъже (OPEN)  
2.НН отбори – Начинаещ & Напреднал (OPEN).  
Приятелски формат с пълен жребий: 
Урна 1-Напреднали/Урна 2-Начинаещи 
 
Дати на провеждане: 
13.08.2022 г. Мъжки двойки (OPEN) 
14.08.2022 г. НН отбори – Начинаещ & Напреднал (OPEN) 



Заб. Организаторите си запазват правото да променят форматите, датите на турнира, както и да 
отменят турнира. Участниците ще бъдат своевременно уведомени. 
 

Място на провеждане: 

Варна, Cuba Beach Bar  
Location: https://bit.ly/3xHM1ow 
 

Правила и схема на провеждане: 

Официални правила на ITF Beach Tennis. Схема на провеждане Round Robin – разпределение на 
отборите в групи. Височина на мрежата H=170см. Mаксимален брой отбори 16 (Броят на отборите 
може да се увеличи при интерес). Организаторът може да определя поставени отбори (според 
представяне в турнирите в страната). Брой поставени отбори: 4 или 8 (в зависимост от броя на 
заявилите участие отбори във всеки формат). Останалите отбори се разпределят в урни на база 
представянето им в турнири по плажен тенис в страната и жребият се тегли служебно от 
организатора. 
Заб. За НН форматът определянето на нивото на всеки заявил се състезател ще се определя от 
комисия в състав: Кристиан Димитров – Директор дирекция «Спорт» - Община Варна, Влади 
Павлов – управител на MISTRAL Bulgaria и Добромир Ганев – председател на BTBC. Жребият се 
изтегля от организатора. При несъответствие на броя на начинаещи и напреднали след крайния 
срок за заявяване на участие, организатора може да не допусне до участие съответния брой 
състезатели от превишаващата категория (начинаещи или напреднали), като се спазва принципа: 
първи записан – първи по право. Т.е. спазваме хронологията на подаване на заявки. 
Форматът НН отбори ще се провежда по правилата описани тук. Единствената разлика е начина на 
сервиране. При мач срещу смесена двойка се сервира по правилата за смесен формат. Срещу 
мъжка двойка, смесената сервира по избор - отгоре или отдолу. 
Почивки – 1мин. при смяна на игралните полета. Загрявка на мрежата – 3 мин.  
Разпределение в групи, където двойките се срещат „всеки срещу всеки”, като първите две двойки 
от всяка група се класират за елиминационната фаза. При записали се до 5 двойки в някой от 
форматите се играе в една група. Срещите в групите се провеждат в 1 сет до 6 гейма (с 2 гейма 
разлика) - при 6:6 гейма тай-брек до 7 т. (с 2 т. разлика). 
Срещите в елиминационна фаза се провеждат в 1 сет до 6 гейма (с 2 гейма разлика) - при 6:6 
гейма тайбрек до 7 т. (с 2 т. разлика). Загрявка преди мач – 3 мин. Почивки – 1 мин. при смяна на 
игралните полета. Срещите се играят без съдия на стол. Финала и мача за 3-4 място се играят до 9 
гейма (с 2 гейма разлика) - при 8:8 гейма тайбрек до 7 т. (с 2 т. разлика), но по преценка на 
директора на турнира формата на срещите може да се променя. Срещите ще се играят на три 
корта. 
Организаторите си запазват правото да променят схемата в зависимост от записаните двойки.  



При конфликтни ситуации и спорове по време на турнирите и отделните мачове, организаторите 
от  „Beach Tennis Bulgaria Club”, както и главния съдия вземат окончателно решение, което не 
може да бъде оспорвано. Те ще се съобразяват с официалните действащи правила на ITF. 
 

Класиране: 

В групите класирането се определя от броя на победите срещу останалите отбори. При равен брой 
победи на 2 или повече отбори класирането се определя от геймов коефициент на съответния 
отбор, като съотношение на спечелени геймове/изиграни геймове.  
 
Награди: 

Купи за победителите, медали за 2-ро и 3-то място. Предвиден е паричен награден фонд, 
предметни награди и ваучери за призьорите от партньорите (ако бъдат осигурени). 
Разпределение на фонда, валиден и за двата формата (2x1000лв): 
1-во място – 400лв/отбор 
2-ро място – 300лв/отбор 
3-то място – 200лв/отбор 
4-то място – 100лв/отбор 
Заб. Сумите се изплащат от СК “Бийч тенис България” по банков път след попълване на 
необходимите документи от състезателите – декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, сметка за 
изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, служебна бележка за доходи от други източници по чл. 
35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ) 
 
Официална топка: 
 
SANDEVER Beach Tennis Yellow / Orange 
 
Заявка за участие: 

За формат Мъжки двойки - подава се до 15.00ч. на 11.08.2022г.  
Играч 1: Име и фамилия, клуб: 
Играч 2: Име и фамилия, клуб: 
За формат НН (начинаещ+напреднал) пълен жребий - подава се до 15.00ч. на 12.08.2022г. 
Играч: Име и фамилия, клуб, ниво (напреднал или начинаещ) 
 
Подават се до BTBC през клубния сайт: https://beachtennisbulgaria.bg/bg/contacts.html 
Информация: mail: info@beachtennisbulgaria.bg, тел: 0896698708 Viber, WhatsApp 
С подаване на заявката си участниците: 
✓ приемат условията на Наредбата и се задължават да ги спазват 
✓ участват на собствен риск и организаторът не носи отговорност за настъпили промени в 
здравословното им състояние 



✓ ще спазват всички изисквания на здравните власти във връзка с пандемията от КОВИД 19. 
✓ дават съгласието си да бъдат заснемани и снимките и/или видео-материалите да бъдат 
публично публикувани. 
 
Регистрация: 

На 13.08.2022 г. От 09:00 ч. До 09:30 ч. На мястото на провеждане. 
На 14.08.2022 г. От 09:00 ч. До 09:30 ч. На мястото на провеждане. 
 
Такса участие (заплаща се при регистрация преди старта на мачовете):  
Мъжки двойки:  
15 лв./участник 
10 лв./участник член на BTBC 
НН формат: 
Без такса за всички участници 
 
Ръководство: 

Директор – Добромир Ганев 
Гл. съдия – Петър Иванов 
Пом. съдия – Миро Нонев, Митко Димитров 
 
Настаняване: 

Настаняването е за сметка на участниците.  
Турнирен хотел: Plaza Hotel 
https://www.hotelplazabg.com/bg/ 
Телефони за резервации: 
Рецепция: 00359 52 684 060 
Рецепция: 00359 885 919 370 
 
 
Общи условия: 
 
Организаторите си запазват правото по всяко време да променят тази наредба в интерес на по-
доброто провеждане на турнира. Състезателите имат задължението да се проверяват периодично 
за такива промени в клубния сайт и фейсбук профила на BTBC с цел да бъдат информирани. 
При конфликтни ситуации и спорове по време на турнирите и отделните мачове, организаторите 
от  “Beach Tennis Bulgaria Club”, както и съответния главен съдия вземат окончателно решение, 
което не може да бъде оспорвано. Те ще се съобразяват с официалните действащи правила на ITF. 
Организаторите си запазват правото да не допуснат регистрация или да отстранят от турнира по 
всяко време лица, за които преценят, че не спазват правилата в тази наредба, държат се 
непристойно и/или неуважително към участници, гости и/или организаторите. 



Организаторите си запазват правото да отменят някой от форматите в турнира или да променят 
схемата в зависимост от записаните двойки. 
Жребият за разпределение в групите ще се тегли служебно с поставени двойки в двата формата.  
Поставените двойки се определят от Ръководството на турнира според представяне в изминали 
турнири в страната за период година назад. Останалите отбори също се разпределят в урни (от № 
2 до №4/5), според представянето им в изминали турнири в страната за период година назад. 
По всички спорове крайното решение се взема от Ръководството на турнира и то не подлежи на 
обжалване. 
Участниците: 
✓ приемат условията на Наредбата и се задължават да ги спазват 
✓ участват на собствен риск и организаторът не носи отговорност за настъпили промени в 
здравословното им състояние 
✓ ще спазват всички изисквания на здравните власти във връзка с пандемията от КОВИД 19. 
✓ дават съгласието си да бъдат заснемани и снимките и/или видео-материалите да бъдат 
публично публикувани. 
Организаторите си запазват правото на всякакви промени в наредбата. 
Турнирите ще се провеждат при спазване на всички изисквания на здравните власти във връзка с 
пандемията от КОВИД 19*. 
Медицинската застраховка не е задължение на организаторите. Участниците са длъжни да спазват 
противоепидемичните мерки. 
*УЧАСТНИЦИ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТУРНИРИ ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ, ОПИСАНИ В СЛЕДНИТЕ 
ЗАПОВЕДИ: 
Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки – правила за хигиена и дезинфекция, 
мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. https://coronavirus.bg/bg/1173 
както и Заповед РД-01-138/ 17.03.2022 за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01- 
991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 
22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г. 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/03/17/zapoved__rd-01-138-17032022_g.pdf 
 

Подготвил: 
Beach Tennis Bulgaria Club 


