Българската голф асоциация ви кани
на 13-ия турнир за Купата на президента,
който ще се проведе в Маракеш, Мароко.
Уважаеми,
За тринадесето издание на турнира за Купата на президента на БГА ви предлагаме мароканската
дестинация Маракеш.
През последните две години възможностите за пътуване се увеличиха значително и вече може да се стигне
дотам само с едно прекачване – във Франкфурт на отиване и във Виена на връщане.
Програмата включва 4 игри на голф и почивен ден, в който да разгледате този невероятен град.
Голф клубовете, които избрахме за турнира, са Al Maaden, Samanah, Noria и Assoufid. Фантастични голф
игрища, които в комбинация с 5-звездния хотел Adam Park Marrakech Hotel & Spa предлагат отлична
възможност да посетите Мароко.
Моля, имайте предвид, че крайният срок за регистрация и внасяне на депозит е сряда, 20 декември 2017 г.,
тъй като е необходима предварителна резервация на часовете за игра и хотелските стаи.
Оставаме на разположение за всякаква допълнителна информация.
С уважение
Екипът на BGA

Krassimir Guergov
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Seth Undewood

ХОТЕЛ

Adam Park Marrakech Hotel & Spa �����
Аdam Park Hotel & Spa е луксозен комплекс с отлична локация в центъра на Маракеш. Местните
туристически атракции, като градините на Агдал и Менара се намират в непосредствена близост до
хотела.

Настаняване

Всички стаи предлагат редица удобства, като система за контрол на температурата, сейф за ценности и
телефон, както и минибар. На гостите се предоставят допълнителни кърпи и спално бельо. В банята
разполагате с халати, безплатни тоалетни принадлежности, сешоар и душ кабина / вана. Всички стаи в
Adam Park Marrakech Hotel & Spa имат сателитна телевизия и ежедневно почистване.
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ХОТЕЛ

Комплексът

Заведенията за хранене в Adam Park Hotel & Spa Маракеш включват ресторанти и кафене. За всички
гости е на разположение и рум сервиз. Общите части на Adam Park Hotel & Spa Маракеш са комфортно
климатизирани. Гостите остават очаровани и от любезния персонал, който говори няколко езика. Сред
другите удобства на хотела са паркова градина, магазин за подаръци / павилион за вестници и списания,
както и фризьорски салон. Комплексът разполага и с открит плувен басейн.
Всички гости могат да ползват и следните спа и уелнес съоръжения: сауна, парна баня, спа услуги на
място, спа терапии.
След игра на голф или разглеждане на забележителности, гостите на хотела могат да резервират и
специалния релаксиращ масаж.
Други услуги: кафе в лоби бара, магазин за кафе / кафене, консиерж услуги, химическо чистене / пране и
гладене, асансьор / портиер / пиколо и телевизия във фоайето.
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ГОЛФ ИГРИЩА

Samanah Country Club

Samanah Golf & Country Club е едно от най-новите голф игрища в Маракеш, както и най-дългото –
6800 м от задните тийта. Предлага страхотно предизвикателство на фона на заснежените Атласки
планини. Проектираното от компанията "Никлаус Дизайн" игрище в пустинен стил със сигурност ще
се превърне в любима дестинация за всички, които посещават Маракеш за голф ваканция. Друга
гордост на клуба е голф академията "Дейвид Лийдбетър".
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ГОЛФ ИГРИЩА

Al Maaden Golf Club
В сърцето на хълмиста местност, с изглед към Атласките планини, е разположено красиво голф игрище
с редуващи се равнинни и релефни форми. Този голф комплекс с разнообразен дизайн е подходящ за
играчи с различни умения: високи тий боксове, водни препятствия, грийнове на различна височина,
подчертани от екзотична растителност – палми, кипариси и бадемови дръвчета.
Al Maaden Golf е шампионатно игрище с 18 дупки , които се простират на 72 хектара. Игрището е с пар
72 и обща дължина от 6 569 м (7 184 ярда). Комплексът е проектиран от известния архитект Кайл
Филипс, който е успял да съчетае духа на мароканския оазис с невероятната шотландска атмосфера.
Тренировъчно игрище с дължина 300 метра, възможност за игра от постелки или на трева, пътинг
грийн и зона за къса игра с бункери – всички тези съоръжения са подходящи за пълноценна
тренировка както за начинаещи, така и за напреднали играчи.
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ГОЛФ ИГРИЩА

Noria Golf Club

Noria Golf Club в Маракеш, Мароко, е пар - 72, 18 дупки с обща дължина от 6,589 метра (7,206 ярда).
Аматьорите ще намерят удоволствие и предизвикателство в една от четирите алтернативни дължини,
които варират от 4,579 метра (5,008 ярда) до 6,116 метра (6,689 ярда). Игрището е добре балансирано по
дължина и трудност, красиво оформено с маслинови овощни градини, лавандулови полета и пустинни
пейзажи, красива клубна къща, която предлага зашеметяващ фон.
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ГОЛФ ИГРИЩА

Assoufid Golf Club

Голф игрището на Assoufid Golf Club с 18 дупки, пар 72 се простира през уникален, естествено вълнист
пустинен пейзаж на фона на покритите със сняг Атласки планини. Намира се на 10 километра от
Медина – част от Световно културно наследство на ЮНЕСКО. Голф клуб Assoufid предлага на играчите
изключително преживяване, пълно с изненади и предизвикателства.
Това е първият проект на шотландския дизайнер и бивш играч Ниал Камерън. Идеята му е да създаде
голф игрище в пустинен стил, което да се вписва хармонично в околния пейзаж и да разкрива красиви
гледки към Атласките планини на юг.
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НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

Adam Park Marrakech Hotel & Spa *****
Единична стая – голфър
Двама играчи в двойна стая – цена на човек
Голфър и неголфър – цена на стая

1329 €

1199 € на човек
1899 € на стая

Полети

Sofia – Frankfurt – понеделник, 26 февруари; Заминаване 06:35 / Пристигане 8:10 – LH1429
Frankfurt – Marrakech – понеделник, 26 февруари; Заминаване 12:00 / Пристигане 14:40 – LH1332

Marrakech – Vienna – събота, 4 март; Заминаване 13:55 / Пристигане 19:05 – OS900
Vienna – Sofia – събота, 4 март; Заминаване 20:20 / Пристигане 22:50 – OS799
Цената на самолетните билети не е включена в цената.

Цената за голфър включва:
• Коктейл за откриване на турнира в централния офис на БГА и теглене на жребий за отборите
• Трансфер с луксозен автобус от летището до хотела и обратно, както и до голф игрищата
• 6 нощувки в единична или двойна стая в Adam Park Marrakech Hotel & Spa (Bed and Breakfast)
• 4 голф игри в:
Samanah Country Club
Al Maaden Golf Resort
Noria Golf Club
Assoufid Golf Club
• Всички игри са с включено бъги (споделено)
• Тренировъчни топки преди игра
• Официална гала вечеря в събота, 3 март
• Подарък от организаторите

Цената за неголфъри включва:

• Коктейл за откриване на турнира в централния офис на БГА
• Трансфер с луксозен автобус от летището до хотела и обратно
• 6 нощувки в единична или двойна стая в Adam Park Marrakech Hotel & Spa (Bed and Breakfast)
• Официална вечеря в събота, 3 март
Депозит в размер на 50% от цялата сума (не подлежи на връщане) трябва да бъде внесен до
20 декември 2017.
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Програма

ПОНЕДЕЛНИК, 26 ФЕВРУАРИ
•
•
•
•

05:30 Check-in на летище София за полет Sofia – Frankfurt
06:35 Излитане Sofia – Frankfurt
14:40 Кацане в Marrakech
15:20 Трансфер до хотела
Свободен ден*

ВТОРНИК, 27 ФЕВРУАРИ
• 10:00 Първи кръг от турнира
• Свободна вечер
СРЯДА, 28 ФЕВРУАРИ
• 10:00 Втори кръг от турнира
• Свободна вечер
ЧЕТВЪРТЪК, 1 МАРТ
• Свободен ден
ПЕТЪК, 2 МАРТ
• 10:00 Трети кръг от турнира
СЪБОТА, 3 МАРТ
• 10:00 Финален кръг от турнира
• 19:00 Официална вечеря и награждаване
НЕДЕЛЯ, 4 МАРТ
• 11:00 трансфер от хотела до летището
• 12:00 Check-in на летището за полета до София
• 13:55 Излитане от Маракеш
• 22:50 Кацане в София

Важна информация:

Отборите и стартовите времена за всички кръгове ще бъдат изложени в хотела в 19:00 ч. през всички
състезателни дни.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

КонстантинИкономов, тел: +359 888 698 991 email: k.ikonomov@golfbg.net
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Формат на състезанието
Участниците в турнира ще бъдат разделени в три хендикап категории и ще се състезават срещу играчи
от същата група.
A дивизия – 0 – 12 хендикап
B дивизия – 13 – 19 хендикап
C дивизия – 20 – 28 хендикап
FOURSOMES
При формат Foursomes отбор от двама играчи играе срещу отбор от други двама (например Тайгър Уудс
и Стив Стрикър срещу Рори Макилрой и Греъм Макдауъл).
Играчите от всеки отбор се редуват при изпъленение на ударите. Ако Тайгър Уудс играе началния удар,
то тогава Стрикър трябва да изпълни втория удар, Тайгър третия и т.н. На следващата дупка другият
играч трябва да играе пръв.
FOURBALL
Форматът Fourball е почти същият с едно изкючение – играчите не се редуват. Всеки играч от двата
отбора играе дупката със собствената си топка. Всеки отбор взима най-добрия си резултат и го сравнява
с този на противниковия отбор.
SINGLE MATCHES
Традиционен формат – всеки състезател играе срещу играч от другия отбор.
ХЕНДИКАПИ
Foursomes – Отборът с по-висок сборен хендикап получава половината от цялата разлика между техния
и отборния хендикап на противниците си.
Fourball – Играчът с най-нисък хендикап играе с 0 и трябва да даде удари на останалите, базирани на
90% от разликата между неговия и другите хендикапи.
Singles – Играе се с пълната разлика между двата хендикапа, като от по-високия се извади по-ниския.
Пример:
Играч A има хендикап 10, а играч Б хендикап 15, като разликата е 5 удара. Ударите на играч Б се
разпределят по 5-те най-сложни дупки на игрището. Играчът с най-добрия нетен резултат печели
дупката.
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