НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО
ПО ТЕНИС ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
18-21.09. 2013 г.
гр. СОФИЯ
Настоящата наредба е изготвена във връзка с чл. 19 и чл. 20 от
Правилника за организацията и провеждането на спортносъстезателната
дейност в МВР и в изпълнение на Спортния календар за 2013 г. на
„Спортна асоциация” – МВР. С нея се регламентира организирането и
провеждането на Републиканското първенство по тенис за служители от
МВР за 2013 г., правата, задълженията и отговорностите на организаторите
и участниците.
І. Организатори
„Левски – София”.

– “Спортна асоциация” – МВР и Тенис клуб

ІІ. Време и място на провеждане – 18-21.09. 2013 г. Тенис кортове
„Борисова градина”.
ІІІ. Право на участие – клубовете при дирекции на МВР и на други
служби членове на „Спортна асоциация” на МВР. Пенсионирани
служители се състезават от името на Дирекцията, в която са работили
преди напускането си от МВР.
Необходими документи:
- списък, заверен от звено „Човешки ресурси”;
- служебна карта, входна карта, временен пропуск с лична карта,
удостоверение за пенсионер от МВР;
- предсъстезателен медицински преглед.
ІV. Регламент на първенството
Първенството е лично-отборно и ще се проведе по системата на
елиминиране. Срещите се играят до 9 гейма (при 8 равни – тайбрек).
- индивидуално участие - мъже
- индивидуално участие - жени (при по-малко от 4 заявки, няма да се
проведе).
- двойки – мъже, жени или смесени двойки.
Схемите на турнира ще бъдат изготвени след провеждането на
техническата конференция.

V. Класиране и награди
1. Индивидуално класиране
- мъже - от 1-во до 4-място;
- жени - от 1-во до 4-място;
- двойки - от 1-во до 4-място.
2. Отборно класиране – на база сбора от точките на двамата най-добри
състезатели (мъже) от индивидуалното класиране и една двойка от същия
отбор с най-добро класиране.
Победителите ще бъдат наградени с купи и предметни награди.
VІ. Заявки за участие и резервации – приемат се писмено в „Спортна
асоциация” – МВР на адрес: гр. София 1408, ул. „Балша” № 18, стадион
„Раковски”, тел. 25803, 25893, факс 954 90 83, e-mail office @ sa-mvr.com.
или ел.поща на ЦБПС – МВР.
На участниците се предлага настаняване в хотел „Триада“, ул.
„Венера“ № 5 (до зала „Фестивална). Двойна стая със закуска за 60 лв.,
единична стая със закуска за 45 лв.
Срок за подаване на заявките – 10.09.2013 г.
Техническата конференция ще се проведе от 14.30 ч. на 18.09.2013
г. на Тенис комплекс „Борисова градина”
Допълнителна информация може да получите от Бисер Димитров
тел. 25803, 25806, факс 954 90 83, e-mail office @ sa-mvr.com.

Ген. Секретар на
„Спортна асоциация” – МВР:
(п)
(комисар Ив. Младенов )

Изпратено по ел. поща

