
МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”,  ВАРНА 
КАТЕДРА „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, СПЕШНА И ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА” 

О Р Г А Н И З И Р А Т  

 

ANESTHESIA OPEN 2018 
 

 НАЦИОНАЛЕН    ТЕНИС   ТУРНИР   ЗА   АНЕСТЕЗИОЛОЗИ, 
отворен  за медици от всички други специалности 

и  
студенти от всички факултети 

 
NB! Очаква се международно участие!!! 

 
П Р О Г Р А М А 

 
 11.05.                              13.00 ч ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
                                         14.00 ч ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 
                                         14.30 – 18.30  СЪСТЕЗАНИЕ 
                                         20.00 – социална програма: 
                                           РЕСТОРАНТ "КАМЕЛИЯ" – Aгне по Гергьовски 
 
 12.05                                 09.30 – 17.00  СЪСТЕЗАНИЕ 
                                          Тест драйв ЕУРАТЕК Шкода - Варна 
                                          18.30 – социална програма : 
                                           " OFF ROAD автомобилна  разходка" в зоната на  
                                          Аладжа манастир + вечеря на открито. 
                                          При лошо време – BOWLING занимания + вечеря 

 
13.05                                 09.00 – 14.00 ПОЛУФИНАЛИ И ФИНАЛ 
                                          14.00  - НАГРАЖДАВАНЕ  НА  ПОБЕДИТЕЛИ 
                                          14.30 – ЗАКРИВАНЕ  НА  ТУРНИРА   
 
Срок за заявка                 10.05.2018 
Лица за контакти             Проф. В Платиканов, тел. 052 978616, 0886613461 

• Такса за участие 50 лв (студентите участници  са освободени от такса) 
•  В таксата са включени:  

• участие в състезанието 
• вода, снаксове 
• награден фонд 



• тениска от турнира 
• участие в социалната програма  

• Хотелска резервация:  Комплекс „КАМЕЛИЯ” , който е на около 10 мин. път с  
автомобил до мястото на провеждане. Намира се по посока комплекс „Златни 
Пясъци”. Разполага с единични, двойни стаи и апартаменти. Цени – 
преференциални за участниците в турнира. Тел. за поименна резервация – 052 / 30 
22 66 или  0888349574.  

 

                                                           НАРЕДБА  НА  ТУРНИРА 

Локация                    Общински кортове в комплекс „ЧАЙКА” - 4 червени/clay/  
Видове игри             двойки мъже, двойки жени, смесени двойки 
                                  ( при недостатъчен брой отбори за формиране на отделни групи  
                                    „двойки жени“ и „смесени двойки“, всички отбори ще бъдат  
                                     включени в една обща състезателна листа) 
                                  Студентите ще бъдат структурирани в отделна група  
 
Система на игра:  Двойки - очаква се формиране на 4 групи, по 1 за всеки корт. В 
групите се играе „всеки срещу всеки“ до 7 гейма /6:6- стандартен тайбрек/. От 
всяка група излизат по 2 двойки. Четвъртфинали и полуфинали се играят до 9 
гейма, при 8:8 – стандартен тайбрек. Играта е на елиминиране. Финал – 2 от 3 
тайбрек-сета, при 1:1 сета - дълъг финален тайбрек до 10 точки 
 
ВАЖНО!  Динамични промени в схемата, в зависимост от конкретни 
необходимости, са допустими. 
 
Топки                         BABOLAT  
Ранг на турнира         СЕНЬОРИ  ITF 
Директор  на турнира       Проф. д-р Красимир Иванов, дмн, Ректор на МУ Варна 
Секретар                            Проф. д-р Вилиян Платиканов, дм, ръководител КАСИМ  
Главен съдия                     г-н Любен Чобанов 
Съдийство                         Лоялност  
 
Финансови условия          Топки, корт, минерална вода, кафе,снаксове  - на място 
                                         
                             Награден фонд:  
                              Специална голяма награда " Митко Йовев"  
                              Награда от ЕУРАТЕК Варна (но не автомобил!) 
                              Първо място  каре  – 2 х 200 лв, купа, кутия топки, ракета,  
                              Второ място - кутия топки, термобак 
                              ДРЕБНИ  изненадки! 


