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НАРЕДБА ТУРНИР#4   
ЗИМНА ЛИГА ПО ПЛАЖЕН ТЕНИС 2022-2023 

BEACH TENNIS BULGARIA CLUB 
Организатор: 
BEACH TENNIS BULGARIA CLUB  
 
Партньори: 
DECATHLON Bulgaria, Община Варна, Mistral Bulgaria, TASTE Coffee & More, Hotel Plaza, AROND 
Architects, FOROS, Tennis Ninja Bulgaria, Padel & Beach Tennis Varna 
 
Медийни партньори: 
Радио Варна, narodensport.eu 
 
Датa на провеждане: 
15.01.2023  
11.00-17.00 
Заб. Организаторите си запазват правото да променят форматите, датите на отделните турнири, 
както и да отменят турнири от Лигата. Участниците ще бъдат своевременно уведомявани. 
 
Място на провеждане: 
Зала Padel & Beach Tennis Varna 
Location: https://bit.ly/3xXHFKN 
 
Формат: 
Мъжки двойки /open/ 
ROUND ROBIN Beach Tennis 
 
Правила ROUND ROBIN Beach Tennis: 
Официални правила на ITF Beach Tennis. Схема на провеждане Round Robin – разпределение на 
отборите в групи. Височина на мрежата H=180см.  
Mаксимален брой отбори 16 (Броят на отборите може да се увеличи при интерес) 



Жребият за разпределение в групите ще се тегли с поставени двойки според ранглистата за 
сезон 2022-2023 и/или според ITF ранкинга на състезателите и представянето на отборите в 
изминали турнири от летния сезон в страната.  
Останалите отбори също се разпределят в урни (от № 2 до №3/4/5), според ранглистата за 
сезон 2022-2023 и/или според ITF ранкинга на състезателите и представянето на отборите в 
изминали турнири от летния сезон в страната. 
При хипотеза за съставяне на 2 групи може да не се тегли жребий, а отборите да се поставят в 
двете групи според временното генерално класиране 
Жребият се тегли публично от организатора.  
Почивки – 1 мин. при смяна на игралните полета.  
Загрявка на мрежата – 5 мин.  
Срещите се играят без съдия на стол. 
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 се 
играе в една група.  
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).  
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). 
По преценка на директора на турнира продължителността на срещите може да се променя. 
Срещите ще се играят на два корта.  
 
НОВО ПРАВИЛО:  
Вариант 1 - За всеки отделен турнир организаторите могат да вземат решение първите 2 
или 4 отбора по ранкинг (в зависимост от заявилите участие общ брой отбори) заявили 
участие да се класират директно на фаза елиминации – 1/4-финали или 1/2 финали, а 
останалите отбори се разпределят в групи чрез жребий, като първите класирани отбори се 
класират за елиминационна фаза, 
Или 
Вариант 2 - За всеки отделен турнир организаторите могат да вземат решение при по-
малък брой заявили участие отбори след изиграване на груповата фаза напред директно да 
се класира само спечелилия първо място. Втория и третия класирани отбори в две съседни 
групи играят квалификационен мач „на кръст“ за класиране на четвърт/полуфинали 
 
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. 
Общо време: около 5-6 часа 
 
Класиране ROUND ROBIN Beach Tennis: 
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 
 
 
 
 



Разпределяне на точки за „Зимна лига 22-23“ според класирането в отделните турнири: 
 
При 11 и над 11 участващи отбори                                   При 10 и под 10 участващи отбори 
1-во място         – 100                                                             1-во място         – 100 
2-ро място         – 80                                                              2-ро място         – 80 
3-то място          – 60                                                              3-то място         – 60 
4-то място          – 40                                                              4-то място         – 40 
5-8-мо място     – 30                                                              5-то място          – 30 
9-12-то място    – 15                                                              6-то място          – 15 
13-16-то място  – 10                                                              7-мо място        – 10 
 
Награди за победители и призьори в отделните турнири: 
Купи за победителите, медали за 2-ро и 3-то място. Награди за призьорите от партньорите (ако 
има осигурени за съответния турнир от Лигата). 
 
Награди за победители и призьори в крайното класиране в „Зимна лига’22-23“: 
Купи за победителите, медали за 2-ро и 3-то място. Награди от партньорите (ако бъдат 
осигурени) за първите трима класирани състезатели с най-много натрупани точки от всички 
турнири от Лигата.  
 
Такса участие: 
30лв./състезател 
25лв./състезател, член на „Beach tennis Bulgaria Club”” 
 
Официална топка: 
SANDEVER Beach Tennis Yellow / Orange 
 
Заявка за участие: 
Срокът за записване е до 12.00ч. на 14.01.2023 
Играч 1: Име и фамилия, клуб: 
Играч 2: Име и фамилия, клуб: 
Подава се до BTBC на: 
https://beachtennisbulgaria.bg/bg/contacts.html 
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. 
Срок за отказ от заявка до 12.00ч. на 14.01.2023г. 
 
Регистрация: 
45 мин. преди старт на мястото на провеждане на турнира. Подписва се декларация за участие. 
 
Ръководство: 
Директор Зимна Лига – Добромир Ганев 



Гл. съдия – Петър Иванов, Митко Димитров 
 
Настаняване: 
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 турнирите и на „Зимна Лига’22-23“ като цяло.  
Състезателите имат задължението да се проверяват периодично за такива промени в клубния 
сайт и фейсбук профила на BTBC с цел да бъдат информирани. 
Състезатели и отбори, заявили участие, но не явили се на турнира без да откажат заявката си в 
посочения срок, могат да не бъдат допуснати до следващи турнири, организирани от клуба или 
да бъдат наказани с двойна такса. 
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 турнир от Лигата или да променят схемата в 
зависимост от записаните двойки. 
Жребият за разпределение в групите ще се тегли публично с поставени двойки според 
ранглистата за първия турнир съответно от сезон 2021-2022, а за следващите от сезон 2022-
2023.  
Поставените двойки се определят от Ръководството на турнира според Ранглистата и/или 
представянето в изминали турнири от летния сезон в страната.  
Останалите отбори също се разпределят в урни (от № 2 до №3/4), според Ранглистата и/или 
представянето им в изминали турнири от летния сезон в страната. 
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 ОТ ЛИГАТА ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ: 



https://coronavirus.bg/bg/25 
 

Подготвил: 
Beach Tennis Bulgaria Club 
Информация: тел: 0896698708; Viber, WhatsApp 


