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ВЪТРЕШЕН РЕД
И ПРАВИЛА ЗА ИГРА

ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗАЕДНО

Уважаеми колеги,

Стартираме отново! Касаещата ни и все още не изцяло приключила COVID-19 пандемия изисква и за напред ограничаващи, но 
разумни марки, необходими предимно за лична защита, за сигурността по време на игра, и не на последно място за 
безопасността на служители. Сигурни сме, че ще получим Вашето разбиране и ще подкрепите по най-добрия начин спазването 
на мерките.

Преди всичко се надяваме, че Вашите семейства и приятели са добре и заедно, в добро здраве, ще превъзмогнем тази криза. 
Не искаме да пропуснем да благодарим за Вашата лоялност и солидарност към БГА – като най-важна част от нашето „Голф 
семейство”.

ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ГОЛФ ИГРИЩЕ

 Забраняват се, без изключение, посещенията на голф игрища, ако са 
налице симптоми на инфекция, грипни заболявания или настинка.

НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Съответните нормативни разпоредби, относно спазване на разстоянието между отделни хора, забрана за 
формиране на групи от хора, често миене на ръцете и дезинфекция и т.н. са валидни за всяко голф игрище. 
Разпоредбите се приемат като минимална мярка и подлежат на стриктно спазване.

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Посещенията на голф игрищата да бъдат разрешени само на лица, които предварително са резервирали 
начален час и са получили потвърждение на резервацията си (онлайн системи за резервация, електронна 
поща или по телефон). Да не се запазват начални часове на място. Моля да имате предвид, че деца под 14 
години могат да играят голф само заедно с техните родители/настойници. За всички въпроси е 
препоръчително играчите да отправят предварително запитване към Pro Shop. Range balls да се използват 
само на Driving range. В останалата част от тренировъчното игрище (Putting-/Chipping-Green, …) да бъдат 
използвани само собствени топки.

РАЗМЕР НА ГРУПИ

Броят лица на флайт да бъде до 4 човека. По време на извънредното положение не е препоръчително да се 
приемат групови / блок – резервации и подобни. Не са позволени кедита или други придружаващи лица.
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ПРИСТИГАНЕ / ПАРКИНГ

За да се избегне струпването на хора на паркинга, препоръчваме играчите да не пристигат по-рано от 20 минути преди 
началния час. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ / РЪКАВИЦИ / MNS – МАСКИ

Задължително е използването на дезифенкционни средства, носенето на предпазни маски в затворените помещения, а 
носенето на ръкавици е препоръчително.

НА ГОЛФ ИГРИЩЕТО / ПО ВРЕМЕ НА ГОЛФ ИГРАТА

ДОПЪЛНИТЕЛНА СГРАДА

Препоръчваме да се избягва достъпът на повече лица (само 1 човек на 20 м2 ). Всички останали допълнителни сгради да 
останат затворени до второ нареждане.

КЛУБНА КЪЩА / ПРОШОП

Прошоп могат да са отворени, но за Ваша сигурност да бъдат изготвени специални правила за сигурност, които да окачите 
във входното пространство на клуба. Тези правила трябва да се спазват без изключение!

САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ / СЪБЛЕКАЛНЯ

Съблекалните и тоалетните да бъдат дезинфекцирани по няколко пъти на ден. Препоръчва се посещението на 
съблекалните да бъде възможно най-рядко (само 1 човек на 20 м 2 ). Особено в тоалетните помещения и съблекалните да 
се обърне внимание на хигиената и дезинфекцията на ръцете. Душовете да останат затворени до следващо решение.

РЕСТОРАНТ / КЛУБ

Всички ресторанти, както и различни помещения на клубовете да останат затворени. 

STARTER / НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Препоръчваме стриктен контрол от страна на стартерите, за да се гарантира спазване на мерките и 
препоръките за безопасност. 
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ПРЕДИ НАЧАЛНИЯ ЧАС

Играчите да заемат своето начално място най-рано 5 минути преди старта. Между флайтовете да бъде 
гарантирано достатъчно време, като интервалите за старт да бъдат поне 10 минути. Задължение на 
следващата група е да спазва достатъчно разстояние спрямо всички лица.

ГОЛФ – БЪГИТА / КОЛИЧКИ

Използването на голф бъгитата е разрешено, но те трябва да бъдат използвани само от един играч! 
Изключение за второ лице се прави само, ако и двете лица живеят в едно домакинство. Колички могат да се 
наемат както обикновено – същите се дезинфекцират преди предоставянето им.

РЕД НА ИГРА / СЪКРАЩАВАНЕ / НАБЛИЖАВАНЕ

Редът на започване трябва да се спазва по време на цялата голф игра. Изпреварване не е позволено, както и 
изчакване на едно и също място. Ако наближите група преди Вас, трябва да спазвате минималното 
разстояние. 

БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ / МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ГОЛФ ИГРА

На базата на достатъчния размер на свободните площи на игрището за голф е лесно да се спазва безопасно 
разстояние между двама човека. Постоянно отстояние от 5 метра е препоръчително, а минималното 
разстояние от 2 метра трябва да се спазва задължително! Флаговете да не се изваждат. Бункерите не трябва 
да се изравняват от играчите, всички бункерни гребла да бъдат премахнати. Топката може да се постави без 
наказание, в рамките на един клъб разстояние. Тоалетните на игрището за голф да останат затворени до 
второ нареждане. Да бъдат премахнати устройствата за измиване на топки, уредите с въздух под налягане за 
колички, машини почистване на обувки и подобни .

НА 18ТИ ГРИЙН

Спазвайте – да не се прилага обичайното ръкостискане или друг вид физически контакт. Също така да не се 
разменят скоркарти. Непосредствено след приключване на играта голфърите да напуснат игрището.

БЛАГОДАРИМ И ПРИЯТЕН ПЪТ

Надяваме се да посрещате и изпращате гости възможно най-скоро. Ангажираме се да ви информираме 
своевременно за всички промени и разпоредби.




