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ACCEDIA TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP  

 

Подробна информация и регламент 

 

Турнирите са подходящи за всички любители и по-напреднали играчи на тенис 

на маса. Единственото изискване е да сте IT специалист. Всички срещи ще се 

проведат по стандартните правила на тенис на маса, одобрени от Българската 

Федерация по Тенис на Маса. Молим на събитията да бъдете с чисти спортни 

обувки и тениски с различен от белия цвят. 

 

График 

30.01 и 31.01 – Начало 18:30 – Край 21:30 ч. 

 

*на 27.01 /петък/ ще бъде публикуван линк към графика със срещите и ще имате 

ориентировъчен час за Вашите срещи. Възможни са корекции в графика според Вашата 

ангажираност. 

** залата ще бъде достъпна за загрявка от 18:00 ч. (всички маси ще бъдат свободни). 

 

Описание на лигите 

В лига “Growth Mindset” (Начинаещи) може да се включите ако: 

• За пръв път участвате в Accedia TT Championship и сте начинаещ играч. 

• В други турнири сте участвали на по-високо ниво и нямате спечелена среща 

в груповата фаза. 

 

В лига “Agility” (Средно ниво) може да се включите ако: 

• Играете добре тенис на маса. 

• В други турнири сте участвали на по-високо ниво и нямате спечелена среща 

в груповата фаза. 

• Спечелили сте първо място в по-долното ниво. 
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В лига „Professionalism” (Напреднали) може да се включите: 

• Ако сте напреднал играч; 

• Ако сте завършили на 1во, 2ро или 3то място в по-долното ниво. 

 

В лига „Fun” (Двойки) може да се включите: 

• С 1 или 2 отбора от фирма (по 2ма души); 

• По желание може да участвате и в лигa Agility* 
*заплаща се допълнителна такса за участие  

 

Схема на турнира: 

НОВО: няма изискване за минимален брой участници. 

 

Няма ограничения в максималния брой на участниците в един отбор. Всеки 

участник от отбора ще играе индивидуални срещи срещу участници от други 

отбори. Регистрацията на фирма в надпреварата става с първата регистрация на 

участник от тази фирма. След това всеки нов регистриран участник автоматично 

се вписва в отбора на своята фирма. Организаторът осигурява хилки и топчета 

за всеки състезател (може да играете и с Ваши по желание). 

 

Турнирът започва с групова фаза съставена от групи с по 4 участника. Играят 

всеки срещу всеки в групите и продължават първите двама участници в 

следващата фаза - директни елиминации. В турнира ще има индивидуално и 

фирмено класиране. Всяка индивидуална победа ще носи точки на отбора 

според лигата, в която играете. 

 

• Спечелена среща в лига Professionalism носи 3 т. 

• Спечелена среща в лига Agility носи 2 т. 

• Спечелена среща в лига Growth Mindset носи 1 т. 

• Спечелена среща в лига Collaboration носи 2 т. 

http://www.accedia.com/


Accedia TT Championship 

 

 

3 Exceeding expectations. 
accedia.com 

• Спечелена среща в лига Fun носи 2 т. 

 

Броят се всички победи общо и от петте лиги. Общият брой точки на всяка 

фирма ще се разделя на участниците в нейния отбор, за да може да се 

съпоставими точките на отборите без значение големината им. Вземат се само 

резултатите на ТОП 5 участника от отбора. Отбори с 1 участник не се включват 

във фирменото класиране. 

БОНУС: +1т към фирменото класиране за отбори с 5 или повече записани 

участника. 

 

Пример:  

Отбор “А” има 21т и 3 участника: 21 т./3 участника = 7 точки средно на участник; 

Фирма “Б” има 30 точки и 5 участника: 30 т./5 участника = 6 + 1 = 7 точки средно 

на участник.  

 

Фирмените отбори ще се подреждат спрямо броя точки средно на участник от 

най-големия към по-малък брой. Класирането (индивидуално и фирмено) ще 

бъде обновявано след края на срещите от вечерта. 

 

* В основната схема на груповата фаза ще има подставени участници – т.е. всички участници 

от минали турнири от финала до 1/8-мина финала ще бъдат разделени в различни потоци с 

цел групите да бъдат максимално равностойни. 

** Правилата са еднакви и за двете събития за мъже и жени. 

*** Запазваме правото да преместваме участник от една лига в друга при явно несъответствие 

на нивото му с избраната от него лига. 

 

 

Пожелаваме успех и много хубави емоции на всички участници! 

 

За повече информация и записване: 

Регистрация: https://accedia.com/accedia-tt-championship 

E-mail: ttchampionship@accedia.com 
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