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ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР 

НА ЕДИННАТА РУСКА ТЕНИС ЛИГА 10S 2018 
със съдействието на ТК „Хасково“ и ТК „Хасково 2015“ 

 

Място на провеждане: Тенис клуб „Хасково“, гр. Хасково, парк Кенана, телефон 0888 044422 

Дати на провеждане: 22 - 24/07/2018 

Право на участие: 

Червен корт – родените през 2011 г. и по малки 

Оранжев корт – родените през 2009 г. и по-малки 

Зелен корт – роените през 2008 г. и по-малки 

 

Записване: 22/07/2018 

Червени топки – 13:00-14:00 ч., такса за участие - 20 евро; 

Оранжеви топки – 14:00-15:00 ч., такса за участие – 30 евро; 

Зелени топки – 15:00-16:00 ч., такса за участие – 30 евро. 

Официално откриване на турнира от 18:00 ч. 

 

Прогарма : 

23/07/2018 – 1-ви ден на турнира 

9:00-11:00 ч. Червени топки – Round Robin (игаре се в групи) 

11:00-15:00 ч. Оранжеви топки – Round Robin (игаре се в групи) 

15:00-20:00 ч. Зелени топки – Round Robin (игаре се в групи) 

 

24/07/2018 – 2-ри ден на турнира 

9:00-11:00 ч. – основна схема/утешителен турнир Червени топки 

11:00-15:00 ч. – основна схема/утешителен турнир Оранжеви топки 

15:00-20:00 ч. – основна схема/утешителен турнир Зелени топки 
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Награждаване и закриване на турнира. 

 

Формат на срещите: 

Червени топки – един тайбрек до 10 точки (при 9-9 се игаре решаваща точка) 

Оранжеви топки – един къс сет до 3 гейма (при 2-2 тайбрек до 7 точки) 

Зелени топки – един къс сет до 4 гейма (при 4-4 тайбрек до 7 точки) 

 

Играе се в групи: 

1-ви и 2-ри от групата продължават в основна схема 

3-ти и 4-ти от групата играят утешителен турнир 

 

Всички мачове в утешителният турнир се играят по един тайбрек до 10 точки. 

 

Формата за участие трябва да бъде попълнена с главни букви и да бъде изпратена на имейла на 

главния съдия Мадина Алимова в срок до 18.07.2018г. (pdf формат): alimova@schooltennis.ru с копие 

на имейл: tennishaskovo@yahoo.com 

Всеки състезател ще получи по имейл потвърждение, че изпратеният формуляр за участие в турнира е 

приет. 

Максималният брой участници за весеки вид топка е 32. 
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1st HASKOVO CHAMPIONSHIP ERTL 

RED BALL / ORANGE BALL / GREEN BALL (NEED TO CHOOSE) 

APPLICATION FORM 

22 - 24 JULY 2018 

 

Name: ________________________ Surname: _________________________________________ 

Date of Birth: _____________________________ Gender: Male: ____ Female: ____  

Country: _____________________________ Place of birth: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Mobile number: ______________________________________ E-mail: ______________________ 

People comming: 1+__________ 

Arrival Date: ________________________ 

Departure Date: _____________________ 

Accommodation: Hotel (will make booking on my own): ____________ Apartment (will make 

booking on my own): ________ Apartment (please suggest an accommodation):__________ No 

need for accommodation: ______ 

 

 

 


