РЕГЛАМЕНТ

За провеждане на Републиканско първенство по тенис на маса за служители на МВР
в гр. Чепеларе, 24.06. – 27.06.2019 г.

В изпълнение на Правилника за спортната дейност в МВР и утвърдения спортен календар
на “Спортна асоциация – МВР” за 2019 г., от 24.06. до 27.06. 2019 г. гр Чепеларе, ще се
проведе Републиканско първенство по тенис на маса за служители на МВР.

І. Организатори:
„Спортна асоциация – МВР”, с финансовата подкрепа на Министерството на
младежта и спорта.

ІІ. Място на провеждане:
Зала за тенис на маса в гр. Чепеларе.

ІІІ. Право на участие: служители на МВР, курсанти от АМВР, пенсионери от МВР
и бивши служители на МВР, както и състезатели от клубове, членове на СА – МВР.

Пенсионерите и бившите служители се състезават от името на последната
дирекция, в която са работили преди напускането си от МВР.
Забележка: Максимален брой участници от един отбор/дирекция, звено, клуб и
т.н. - четирима мъже и три жени.

ІV. Необходими документи :
1.
Списък, заверен от директора, началника на звено “Човешки ресурси” на
съответната служба или председателя на клуба.
2.
Служебна карта, входна карта, временен пропуск с лична карта,
удостоверение за пенсионер от МВР.
3.
Предсъстезателен медицински преглед.
V. Дисциплини:
1. Отборно – мъже и жени.
2. Индивидуално – мъже и жени.
3. Двойки – мъже и жени.

VІ. Система на провеждане и класиране:
1. Отборно състезание:
1.1. В отборните срещи при мъжете ще участват трима състезатели и един
резерва. Състезанието ще се проведе по съвременната Европейска система.
1.2. В отборните срещи при жените ще участват две състезателки и една резерва.
Състезанието ще се проведе по системата „ Корбион” / с двойка /.
Отборите ще бъдат разпределени в групи (в зависимост от броя на подадените
заявки).
За реда на срещите ще се използват системите от правилника на БФТМ.

ПРОГРАМА

за провеждане на Републиканско първенство по тенис на маса
за служители на МВР – гр. Чепеларе – 2019 г.

понеделник – 24 юни 2019 г.

17.00 ч.

- Пристигане и настаняване на отборите

18.30 ч.

- Вечеря

20.00 ч.

- Техническа конференция

вторник – 25 юни 2019 г.

07.30 ч.

- Закуска

09.00 ч.
срещите от

- Официално откриване на първенството и начало на

отборното първенство – мъже
13.30 ч.

- Обяд

14.30 ч.

- Срещи отборно – мъже

16.00 ч.

- Срещи отборно – жени

18.00 ч.

- Срещи отборно – жени

19.30 ч.

- Вечеря

сряда – 26 юни 2019 г.

07.30 ч.

- Закуска

09.00 ч.

- Срещи двойки – мъже

13.30 ч.

- Обяд

15.00 ч.

- Срещи двойки – мъже

15.30 ч.

- Срещи двойки – жени

16.30 ч.

- Срещи индивидуално –мъже

20.00 ч.

- Вечеря и награждаване на победителите в отборното и
състезанията по двойки

четвъртък – 27 юни 2019 г.

08.00 ч.

- Закуска

09.00 ч.

- Срещи индивидуално мъже и жени

12.00 ч.

- Награждаване на победителите в индивидуалните дисциплини и
закриване на първенството

12.30 ч.

- Обяд и отпътуване на отборите

Забележка: Организаторите си запазват правото за промяна в програмата.

