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Методика за кандидатстване
за подпомагане на водещите български състезатели

Всички състезатели, които кандидатстват за подпомагане, е необходимо да
изпратят попълнен план за развитие до 15 Декември 2018 г. на office@bgtennis.bg,
като в „относно“ се запише – „План за развитие за 2019 г. _ (името на състезателя)“
До 31 Декември 2018 г. Спортният отдел към БФТ преглежда представените
планове и изготвя обратна връзка до състезателите.
До 10 Януари 2019 г. тенисистите с одобрени планове получават възможност
да подпишат договор за подпомагане с БФТ
Одобрените състезатели по Критерий А подписват договор за подпомагане с
БФТ за първите 6 месеца на 2019 г. за минимална подкрепа от 10,000 (десет хиляди)
лева
Одобрените състезатели по Критерий Б подписват договор за подпомагане с
БФТ за първите 6 месеца на 2019 г. за минимална подкрепа от 5,000 (пет хиляди) лева
В периода 20 юни – 10 юли 2019 г. състезателите изпращат актуализирани
планове за развитие. Спортният отдел ги разглежда и на база изпълнението на
посочените критерии и поставените цели в подписания договор с БФТ преценява
какъв размер на допълнително подпомагане да отпусне на съответния тенисист
Критериите се отнасят за ранглистите на ATP, WTA, ITF до 18 г., Тенис
Европа до 14 и 16 г. , валидни на 10 юли 2019 г. По-късно в годината ще бъдат
представени такива за новото класиране на ITF World Tour за мъже и жени
На 10 юли за играч, който покрива критериите ще се приеме този, който е
успял да ги покрие за една година по-възрастните от него.
Например: родените през 2004 година ще получат възможност за
допълнително подпомагане, ако са изпълнили Критерий А или Критерий Б за
родените през 2003 :
Критерий А за родените през 2003 година :
- Да са в първите 15 в ранглистата на Тенис Европа до 16 г. (Boys All и
Girls All) или
- Да са в първите 250 в ранглистата на ITF до 18 г. за юноши или
- Да са в първите 200 в ранглистата на ITF до 18 г. за девойки
Критерий Б за родените през 2003 година :
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- Да са в първите 30 в ранглистата на Тенис Европа до 16 г. (Boys All и
Girls All) или
- Да са в първите 400 в ранглистата на ITF до 18 г. за юноши или
- Да с в първите 350 в ранглистата на ITF до 18 г. за девойки
През месец юли 2019 година спортният отдел на БФТ ще разгледа цялостното
представяне на всички състезатели в програмата за развитие. Тези, които са
изпълнили поставените им цели, подлежат на допълнително финансиране за втората
половина на 2019 г.
Състезателите, родени преди 01.01.1995 год. подлежат на финансиране от
БФТ след участие в отборите на България за „Дейвис къп“ или „Фед Къп“ след
представяне на план за развитие
Размерът на тяхното подпомагане се решава съвместно от Спортния отдел на
БФТ и съответното треньорско ръководство – при мъжете на Дейвис къп отбора, а
при жените на Фед къп отбора
Всички състезатели, които получават подпомагане е необходимо
задължително да преминат годишните функционални изследвания на БФТ. Те се
провеждат традиционно през месец април и месец октомври (през 2018 г. – април и
ноември). Ако състезател е възпрепятстван да присъства на конкретните дати е
длъжен да си организира изследванията през съответния месец с екипа на БФТ.
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