ХОТЕЛЪТ

17th President’s Cup
Доха, Катар
26 февруари - 04 март

Hilton Doha *****
https://www.hilton.com/en/hotels/dohhdhi-hilton-doha/
Този 5-звезден хотел на крайбрежната алея Corniche предлага климатизирани стаи с изглед към залива
Доха. Разполага с частен плаж и СПА център eforea с открит басейн.
Във всяка напълно оборудвана стая на хотел Hilton има телевизор с плосък екран, минибар и машина за
чай/кафе. Всяко помещение разполага с тоалетни принадлежности, сешоар, уреди за гладене и халат за
баня. Всички стаи са с изглед към Арабския залив.
В ресторанта на хотел Hilton Doha се сервира средиземноморска и арабска кухня. Напитки могат да се
поръчат в модерния бар. В ресторант Trader Vic's се предлагат азиатско-полинезийски фюжън ястия и
развлечения на живо.

ХОТЕЛЪТ

ИГРИЩАТА

Doha Golf Club
18 дупки, 6693 метра,
https://www.dohagolfclub.com/championship
Шампионатното игрище с 18 дупки проектирано от Питър Харадайн е истинско
предизвикателство за всички голфъри. То предлага вълнуващи дупки, на които дори
професионален играч трябва да приложи правилна стратегия, за да постигне добър резултат.
Игрището е проектирано с 2 начални и крайни дупки, което увеличава максимално гъвкавостта на
игра и броя на ежедневните рундове.
Домакин на ежегодния European PGA Tour Qatar Masters, игрището непрекъснато се доказва като
едно от най-дългите пар 72 игрища в тура.

ИГРИЩАТА

Education City Golf Club
18 дупки, 6575 метра
https://www.ecgolf.com/golf/
Игрището с пар 72 ще подложи вашите умения на върховно изпитание, докато ви превежда през
пустинята. Дължината му е общо 6575 метра, като най-дългата дупка е с дължина 534 метра от
шампионатните тийта. Истински тест за голф възможностите, проектиран от Хосе Мария Олазабал

9 дупки, пар 3 игрище
Голф игрището Education City Golf Club с 9 дупки Par 3 е специално проектирано, за да позволи
на играчите на голф с всякакви способности да изпитат забавлението от играта, денем или
нощем. Ако сте нов в голфа, играта на игрището Par 3 е страхотно въведение в играта.

НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

Hilton Doha *****

Delux изглед море

Executive Room
градски изглед

Единична стая - голфър

2225 €

2605 €

Двама играчи в двойна стая (на човек)

1785 €

1985 €

Голфър и неголфър (на стая)
PGA Academy единична стая - голфър

2995 €
2375 €

PGA Academy двама играчи в двойна стая (на човек)
PGA Academy голфър и неголфър (на стая)

1935 €

3385 €
2755 €
2135 €

3145 €

3535 €

Полети

Panoramic Suite available on request

София – Доха – събота, 26 февруари; излитане 16:05 / кацане 21:45– QR228
Доха – София – петък, 4 март; излитане 09:15 / кацане 13:20 – QR227
• Цената на полетите не е включена в цената. Всеки участник трябва сам да резервира билетите си.
• Qatar Airways предлага групова цена за билет с 35кг включне багаж - 572 евро / цена в 25 кг включен
багаж - 486 евро.
• Агенцията през, която можете да се възползвате от офертата еTravel Advisors Ltd - office@ta-bg.com,
+359 884 524155, Любомир Дончев, Такса облсужване на реервацията - 25 евро.
Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с екипа на БГА.

GOLFER ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
• 6 нощувки в двойна или единична стая в Hilton Doha***** (нощувка със закуска)
• 4 игри на голф:
- 2 x Doha Golf Club
- 2 x Education City Golf Club
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 4 март
• Голф подарък

НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

PGA ACADEMY ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
• 6 нощувки в двойна или единична стая в Hilton Doha***** (нощувка със закуска)
• Голф клиника с PGA Professional – Борис Чакъров преди всеки кръг
• 2 турнирни кръга на:
- 1 x Doha Golf Club
- 1 x Education City Golf Club
•2 игрални урока с Борис Чакъров на :
- 1 x Doha Golf Club
- 1 x Education City Golf Club
• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 4 март
• Голф подарък

NON-GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:

• Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
• 6 нощувки в двойна или единична стая в Hilton Doha***** (нощувка със закуска)
• Гала вечеря на 4 март

ПРОГРАМА
ПРОГРАМА
СЪБОТА, 26 ФЕВРУАРИ
• 14:05 Пристигане на летището за полета до Доха
• 16:05 Излитане от София за Доха
• 21:45 Пристигане в Доха
• 22:15 Автобусен трансфер до официалния хотел
НЕДЕЛЯ, 27 ФЕВРУАРИ
• Първи кръг от 17th President’s Cup - Education City Golf Club
• Сободна вечер
ПОНЕДЕЛНИК, 28 ФЕВРУАРИ
• Втори кръг от 17th President’s Cup - Education City Golf Club
• Свободна вечер
ВТОРНИК, 1 МАРТ
• Свободен ден
• *По желание: Приятелски мач между БГА и Doha Golf Club. Заявете вашето желанието за участие
• Свободна вечер
СРЯДА, 2 МАРТ
• Трети кръг от 17th President’s Cup - Doha Golf Club
• Свободна вечер
ЧЕТВЪРТЪК, 3 МАРТ
• Финален кръг от 17th President’s Cup - Doha Golf Club
• 19:00 Гала вечеря и награждаване
ПЕТЪК, 4 МАРТ
• 06:30 Автобусен трансфер от официлния хотел до летището
• 07:15 Check-in на летището за полета до София
• 09:15 Излитане от Доха
• 13:20 Пристигане в София
* Doha Golf Club предлага приятелски мач между участниците в турнира и техните членове. Броят на
играчите е ограничен до 12, ако има повече желаещи участниците ще бъдат определени чрез жребии.
Пар 3 игрището на Educational City Golf Club ще е на разположение за игра - такса игра 45 евро

ЗАБЕЛЕЖКИ:

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

ЗА КОНТАКТ:

Константин Икономов
+359 888 698 991
k.ikonomov@golfbg.net

FORMAT

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.

