
ТЕНИС ТУРНИР ЗА ЛЕКАРИ 2019 

НАЦИОНАЛЕН ТЕНИС ЦЕНТЪР И 

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

ОРГАНИЗИРАТ 



z 

Български  лекарски съюз и Национален ОББ 
тенис център организират традиционния 
тенис турнир за лекари. Тази година той ще 
бъде и под патронажа на министъра на 
здравеопазването Кирил Ананиев. 

Националният тенис център е най-голямата 
база  за този спорт у нас, разполагаща с 13 
корта. На нея се провеждат всички по-
престижни прояви  от вътрешния и 
международен календар на тенис федерацията. 
Тук е и мястото, където водят подготовка 
повечето национални състезатели. В 
последните години Тенис центърът се утвърди  
и като домакин на различни корпоративни 
турнири, сред които и този за лекари. 

Уважаеми Приятели, 



z 

Спортът е здраве и добър помощник за 
справяне с агресията. През 2019 г. БЛС 
рестартира национална кампания срещу 
насилието над медици #ПребориГнева под 
надслов „Добрата дума лекува“. Нека заедно и 
чрез спорта да покажем, че Доброто заслужава 
уважение, допълнено от здрав дух в здраво 
тяло. 



КЪДЕ: 

София, Национален тенис център, Борисова градина, до 
Парк хотел Москва 

КОГА: 

29ти и 30ти Юни, 2019г. 

ФОРМАТ: 
Предвижда се турнир на сингъл и двойки за мъже и жени 

практикуващи лекарска професия 

РЕГЛАМЕНТ: 

Играе се по схема на елиминиране или в групи, в 
зависимост от броя на участниците 

Тези от вас, които са участвали в подобни любителски 

прояви вече са усетили духа на спортната надпревара и се 

надяваме, че с радост ще се включат. 

Дебютантите ще сверят своето ниво или могат да се 

включат в открития урок с професионален треньор.  В това 

занимание могат да се включат и придружаващите ги 

деца. 



 
 
 
 
 

ЧАС: ДЕЙНОСТ ЧАС: ДЕЙНОСТ 

10:30ч. Регистрация на участниците 11:00ч. Полуфинални срещи 

11:00ч. Начало на срещите 14:00ч. Награждаване 

11:00ч. 
Начало на открит урок за 

придружители и деца 

Такса за участие 

Участници в турнира: 30лв. 
*заплащането се извършва на място при записването 

Открит урок за придружители и деца: 

безплатно 

ПРОГРАМА: 

Събота 29.06.19 Неделя 30.06.19 



Вашето участие може да заявите 

до 

27.06.2019г. 

на 

bntc@bgtennis.bg 

и/или на тел.: 

0887/500 540 

Ще се радваме на 

вашето участие! 



КОНТАКТИ: 
 

София, парк “Борисова градина”,      

ул. "Незабравка" 3-5;  

 

Тел.: 0887500540;  

Email: bntc@abv.bg   

НАЦИОНАЛЕН ТЕНИС ЦЕНТЪР 

 

05/2019  


