Правила за участие
Право на участие имат всички, които не са били картотекирани в БФТ, след 2005г. , и не са
действащи треньори или учители под 35г. към датата на регистрация.
1. Такса участие: Таксата за участие за турнир е еднократна и дава право да се включите във
всички формати на турнирите. В случай на лоши метеорологични условия поради, които турнир
не може да се проведе, такса участие не се възстановява.
При предварително заплащане на таксата, участниците ползват отстъпка, като срокът за това е
опоменат в наредбата на всеки турнир. На заплатилите предварително таксата, но получили
отказ за включване в турнира, сумата ще бъде възстановена в пълният й размер.
2. За записан участник се смята тенисист, който е попълнил коректно формата за „регистрация
и резервзция“ на турнира и е получил потвърдителен имейл. С приоритет за участие в
турнирите са тези участници, които имат потвърдена резервация за хотела домакин, но не покъсно от 12 дни преди началото на турнира. След този срок записването се отваря за всички
желаещи да вземат участие.
3. При отказ от участие в турнир до 14 дни преди неговото начало, таксата за участие не се
дължи, ако е заплатена предварително се възстановява в пълният й размер. За всеки отказ
след този срок, таксата за участие се удържа или се изисква в пълният й размер ако не е била
заплатена.
4. При предварително запълване на схемата от 32-ма участника с потвърдена резервация от
хотела домакин, допълнителните заявки ще бъдат записвани към списъка с резерви. Нов
участник се допуска, само при отказване на вече записал се.

Провеждане на турнир
Турнир се провежда при наличието на минимум 10 участника
1. Турнирите се провежда за период от 2 до 5 дни, като датите на официалните срещи са
посочени в наредбата за турнира.
2. Тегленето на жребия се извършва в деня преди турнира и се публикуват на
www.weekendtour.bg не по-късно от 18.00 часа на същия ден
3. Схемите на турнирите се съставят, като се взима предвид рейтинга и мястото във временната
ранглиста на ИТЛ.
4. В случай на започнат турнир, но поради лоши метеорологични условия не може да завърши
в определеното време, турнира не се доиграва на други дати, а състезателите получават
точките спечелени до момента на прекъсване.
5. Церемонията по награждаване на финалистите и победителите и закриването на всеки от
турнирите се извършва след завършване на последния финален мач.

Формат на срещите
1. “CUP”серии /квалификация и финали/
А) Квалификационна фаза: играе се в групи всеки срещу всеки.
Б) Финална фаза: играе се в схема от ¼ финал.
В) Форматът за игра е 2 от 3 тайбрек сета до 6 геайма /в групите до 4 гейма/
2. “OPEN”серии /квалификация и финали/
А) Квалификационна фаза: играе се в групи всеки срещу всеки.
Б) Финална фаза: играе се в схема от R16.
В) Форматът за игра е тайбрек сета до 6
Забележка: В зависимост от обстоятелствата и метереологичните условия, главният съдия на турнирите
има право да променя формата на срещите, за да може турнирът да се изиграе в рамките на
определеното време.

Правилник за провеждане на мачове
1. Мачовете се играят без съдя на корта.
2. Загрявката на корта е в рамките на 10 минути!!!
3. При закъснение от 10 минути, срещата ще бъде преместена, като последна по програма,
при условие, че е възможно и противникът е съгласен с това! В противен случай се отсъжда
служебна загуба за навилия се 0:6 и се изваждат 100 точките в ранглистата.
4. Сервиращия състезател обявява резултата в гейма преди всеки сервиз.
5. Отсъждайте топките само от вашето поле. Ако се съмнявате в някоя топка, попитайте
партньора ви дали не е видял по-добре от вас. Когато и двамата не сте сигурни, преиграйте
топката.
6. Преигравайте точката, ако има намеса от трета страна (някой преминава зад корта или
влезне топка от друг корт).
7. Подавайте на опонента си топките, които се намират във вашето поле.
8. Не влизайте в други кортове, докато се играе.
9. Когато попадението на топката е в близост до дадена линия, състезателя има право на
един рефлекторен удар, след което трябва да спре играта и да обяви „аут”. В случай на
колебание относно отсъждането (топки около линията) се препоръчва играчът да продължи
разиграването.
10. След игра, ръкуването ви с опонента е желателно!
11. Не играйте гол, независимо от климатичните условия.
12. При системно нарушаване на феър-плея и наличие на конфликтни ситуации,
съответния/те състезател/и се изключва/т от турнира, а резултатите до момента се анулират.
13. Препоръчително е всеки, взимащ участие в турнирите на Weekend Tour, да си направи
медицинска застраховка, която е за негова сметка.

