Българската голф асоциация ви кани
на 15-ия турнир за Купа на
президента в Кан, Франция
Скъпи голфъри,
Избрахме Кан, Франция за домакин на петнадесетия турнир за Купата на президента 2020.
Вариантите за полета са следните:
-

Вариант 1 – Директен полет с WizzAir
Вариант 2 – с едно прекачване във Виена с Austrian Airlines

Ще играем на две от най-добрите игрища в Кан:
Cannes Mougis
Cannes Mondelieu Old Course
За втора година с радост посрещаме Борис Чакъров - PGA професионалист в Голф клуб „Св. София“.
Той ще предлага пакет PGA Academy за начинаещи, които искат да се включат в част от турнира и да
вземат уроци на игрището и на драйвинг рейнджа. Повече подробности ще откриете в прикачения
файл.
Необходимо е да направим ранна резервация за осигуряване на стаите в хотела, поради ограничена
наличност, със срок за регистрация до четвъртък, 19 декември. След тази дата всички стаи, които не
са резервирани, ще трябва да бъдат освободени.
Оставаме на разположение, ако имате нужда от допълнителна информация.
С уважение
Красимир Гергов
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Сет Ъндърууд

ХОТЕЛ

Le Grand Hotel Cannes *****
Ексклузивен хотел на булевард Кроазет в Кан. Le Grand Hotel, скрит зад единствените градини на
прочутия булевард, предлага отстъпление от шума и суматохата на Кан. Лукс, слънце, море и
палми - идеалните съставки за перфектен ден, прекаран в Le Grand Hotel.
Опитайте сладкия вкус на комфорт и лукс в Le Grand Hotel. Насладете се на неговите 5000 м²
градини, уникални за бул. Кроазет, както и на внимателния екип. Открийте елегантността на своята
стая или апартамент. Отдайте се на кулинарни изкушения в гурме ресторанта, изживейте моменти
на релакс в лаундж бара или на собствения частен плаж на хотела. Тук, под златното слънце на
Ривиерата, всичко е възможно. Хотелът предлага просторни стаи, напоени с естествена светлина и
невероятна атмосфера от 60-те години. Дизайнерските светлинни аксесоари, луксозните спални
принадлежности, елегантното обзавеждане и продуктите на Bulgari ви потопят в атмосфера на
сладка наслада.
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ХОТЕЛ
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ГОЛФ ИГРИЩА

Golf de Cannes Mougins
Този частен клуб, основан през 1923 г., е едно от най-известните голф игрища във Франция. По
средата на гора и близо до Средиземно море - бижу на Ривиерата. 18-те дупки на игрището са
известни с качеството на феъруеите и скоростта на грийновете, достойни за най-големите
европейски игрища.
18 дупки, 6211 метра, слоуп 145
Първоначално проектиран от Хари Колт, създател на емблематични игрища като Royal Lytham &
St Anne's, Royal Portrush, Sunningdale и Wentworth, това игрище с пар 72 и 6200 метра е
прекроено през 70-те години от Питър Алис и Дейв Томас. Съвсем наскоро грийновете,
бункерите и горският парк бяха ревизирани от Макензи и Еберт, известни архитекти,
специализирани в обновяването на игрищата на Колт. В продължение на 14 години клубът беше
домакин на Cannes Open. Това знаково състезание в европейската верига включва е
домакинствало на играчи като Жан Гарайалде, Грег Норман, Севериано Балестерос, Иън Ууснам
и много други.
https://www.golfcannesmougins.com/en/the-course/
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ГОЛФ ИГРИЩА

Golf de Cannes Mandelieu Old Course
18 дупки, 6188 метра, слоуп 115
Основан през 1891 г. от Михаил - херцог на Русия и посетен от всички европейски короновани глави,
Golf de Cannes Mandelieu Old Course е митично място на Лазурния бряг. 18-те дупки са загнездени
между планините и Средиземно море. Между феъруеите и изумрудената зеленина, това игрище ще
ви съблазни със спокойната му среда и качеството на пейзажа.
Докато играете под сянката на вековни борови дървета, изненадващо ще откриете особеността на
Golf de Cannes Mandelieu Old Course. Един от акцентите на това игрище е, че ще можете да
прекосите река Сиагне с ферибот, който ще ви отведе от дупка 2 до дупка 3 и от дупка 12 до дупка 13
- уникално изживяване!
http://www.golfoldcourse.com/
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НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ
4 НОЩУВКИ - ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ

Le Grand Hotel Cannes *****
Единична стая - голфър

1795 €

Двама играчи в двойна стая

1595 € на човек

Голфър и неголфър

2445 € на стая

PGA Academy единична стая - голфър
PGA Academy двама играчи в двойна стая

1895 €
1695 € на човек

PGA Academy голфър и неголфър

2545 € на стая

Полети

София – Ница – вторник, 3 март; Излитане 06:00 / Кацане 07:25 – W6 4415
Ница – София – събота, 7 март, Излитане 08:00 / Кацане 11:10 – W6 4416
Цената на полетите не е включена в цената. Всеки участник трябва сам да резервира билетите си.
Срещу такса от 15 € Travel Advisors предлагат изпънение и управление на резервацията: office@ta-bg.com,
+359 884 524155, Любо Дончев.

GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите.
• Удобен автобусен трансфер при пристигане/заминаване и от хотела до голф игрищата
• 4 нощувки в единична или двойна стая в Le Grand Hotel Cannes 5* (нощувка със закуска)
• 4 кръга голф на:
-2 x Golf de Cannes Mougins
- 2 x Golf de Cannes Mandelieu Old Course
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 6 март
• Голф подарък
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НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ
4 НОЩУВКИ - ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ

PGA ACADEMY ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:
• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите.
• Удобен автобусен трансфер при пристигане/заминаване и от хотела до голф игрищата
• 4 нощувки в единична или двойна стая в Le Grand Hotel Cannes 5* (нощувка със закуска)
• Голф клиника с PGA Professional – Борис Чакъров преди всеки кръг
• 2 турнирни кръга
- Golf de Cannes Mougins – Скрамбъл формат
- Golf de Cannes Mandelieu Old Course – Скрамбъл формат
• 2 2 игрални урока с Борис Чакъров на:
- Golf de Cannes Mougins
- Golf de Cannes Mandelieu Old Course
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 6 март
• Голф подарък

NON-GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите.
• Удобен автобусен трансфер при пристигане/заминаване и от хотела до голф игрищата
• 4 нощувки в единична или двойна стая в Le Grand Hotel Cannes 5* (нощувка със закуска)
• Гала вечеря на 6 март

Поради ограничения брой стаи в хотела ви молим да отговорите възможно най-бързо. Депозит в
размер на 50% от цялата сума (не подлежи на връщане) трябва да бъде внесен до
четвъртък, 19 декември 2019 г.
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НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ
5 НОЩУВКИ - С ПРЕКАЧВАНЕ

Le Grand Hotel Cannes *****
Единична стая - голфър

1960 €

Двама играчи в двойна стая

1700 € на човек

Голфър и неголфър

2655 € на стая

PGA Academy единична стая - голфър

2060 €

PGA Academy двама играчи в двойна стая

1800 € на човек

PGA Academy голфър и неголфър

2755 € на стая

Полети

София – Мюнхен – понеделник, 2 март; Излитане 13:45 / Кацане 14:50 – LH1703
Мюнхен – Ница – понеделник, 2 март; Излитане 17:35 / Кацане 19:05 – LH2274
Ница – Виена – събота, 7 март, Излитане 15:00 / Кацане 16:45 – OS426
Виена – София – събота, 7 март, Излитане 20:20 / Кацане 22:55 – OS799

Цена на билет – 395 €
– изходящ полет - безплатен превоз на голф чанти
– входящ полет - такса за превоз на голф чанта 80 €
Договорихме тази специална групова цена с Lufthansa. За рецервации, моля, свържете се с Travel Advisors на:
office@ta-bg.com, +359 884 524155, Любо Дончев.
Цената на полетите не е включена в цената. Всеки участник трябва сам да резервира билетите си.
Пакетът за 5 нощувки не включва летищни трансфери. При небходимост такива могат да
бъдат организирани срещу допълнително заплащане.

GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите.
• Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
• 5 нощувки в единична или двойна стая в Le Grand Hotel Cannes 5* (нощувка със закуска)
• 4 кръга голф на:
-2 x Golf de Cannes Mougins
- 2 x Golf de Cannes Mandelieu Old Course
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 6 март
• Голф подарък
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ACCOMMODATION & GOLF
5 NIGHT - CONNECTING FLIGHT

PGA ACADEMY ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:
• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите.
• Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
• 5 нощувки в единична или двойна стая в Le Grand Hotel Cannes 5* (нощувка със закуска)
• Голф клиника с PGA Professional – Борис Чакъров преди всеки кръг
• 2 турнирни кръга
- Golf de Cannes Mougins – Скрамбъл формат
- Golf de Cannes Mandelieu Old Course – Скрамбъл формат
• 2 2 игрални урока с Борис Чакъров на:
- Golf de Cannes Mougins
- Golf de Cannes Mandelieu Old Course
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 6 март
• Голф подарък

NON-GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите.
• 5 нощувки в единична или двойна стая в Le Grand Hotel Cannes 5* (нощувка със закуска)
• Гала вечеря на 6 март
Поради ограничения брой стаи в хотела ви молим да отговорите възможно най-бързо. размер
на 50% от цялата сума (не подлежи на връщане) трябва да бъде четвъртък, 19
декември 2019 г.
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ПРОГРАМА

ПРОГРАМА
ВТОРНИК, 3 МАРТ
• 04:30 Пристигане на летището за полет София - Ница
• 06:00 Отпътуване от София за Ница
• 07:25 Пристигане в Ница
• 08:15 Трансфер до официалния хотел
• 09:45 Трансфер до Golf de Cannes Mandelieu Old Course
• 11:00 Първи кръг от 15-ия турнир за Купата на президента на Golf de Cannes Mandelieu
• Свободна вечер
СРЯДА, 4 МАРТ
• 08:30 Трансфер до Golf de Cannes Mougins
• 10:00 Втори кръг от 15-ия турнир за Купата на президента на Golf de Cannes Mougins
• Свободна вечер
ЧЕТВЪРТЪК, 5 МАРТ
• 09:00 Трансфер до Cannes Mandelieu
• 10:30 Трети кръг от 15-ия турнир за Купата на президента на Golf de Cannes Mandelieu
• Свободна вечер
ПЕТЪК, 6 МАРТ
• 08:30 Трансфер до Golf de Cannes Mougins
• 10:00 Финален кръг от 15-ия турнир за Купата на президента на Golf de Cannes Mougins
• 19:00 Гала вечеря и награждаване
СЪБОТА, 7 МАРТ
• 05:30 Трансфер от хотела до летището
• 06:00 Check-in на летището за полета до София
• 08:00 Отпътуване от Ница
• 11:10 Пристигане в София

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Жребии и стартови времена за всеки кръг ще бъдат изложени в хотела и ще бъдат изпратени по мейл.

ЗА КОНТАКТ:
КонстантинИкономов
+359 888 698 991
k.ikonomov@golfbg.net
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ФОРМАТ

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
Финалните дивизии ще бъдат определени след приключване на регистрацията.
FOURBALL
При формат Fourball отбор от двама играчи играе срещу отбор от други двама. 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
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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