ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ ЗА АМАТЬОРИ 2012
Българска голф асоциация и PIRAEUS Bank имат удоволствието да ви поканят на
държавния шампионат за аматьори 2012 г, който ще се проведе на 14-ти и 15-ти Юли
на Голф и Кънтри Клуб „Пирин“.
Турнирът ще се играе в два последователни кръга по 18 дупки на игрището
проектирано от Иан Узнам.
Право на участие имат само български граждани
Участниците ще бъдат разделени в четири категории





Мъже
Жени
Младежи
Девойки

Моля, попълнете и изпратете формулярите за участие не по-късно от
Четвъртък 12-ти Юли 2012г.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Държавен шампионат за аматьори
14ти и 15ти Юли 2012 г.
Моля, изпратете попълнения формуляр на email адреса посочен по долу

ИМЕ НА
УЧАСТНИКА:
ДОМАШЕН
АДРЕС
/улица, град,
държава,
пощ.код/
ТЕЛЕФОНЕН
НОМЕР:
ФАКС:
EMAIL:
ВЪЗРАСТ (само за
Младежи):
ЧЛЕН НА
(ИГРИЩЕ):
ХЕНДИКЕП:
Декларирам, че информацията попълнена горе е вярна, и че отговарям на всички условия от правилника за
Аматьоркия статут на R&A.

ПОДПИС:
ДАТА:
Таксата за участие е 120
лева (възрастни) 40 лева (младежи).
Плащането става при регистрация, не по-късно от Събота 14/07/2012 г.
*Всички плащания трябва да бъдат направени преди започване на тренировъчния кръг или началото на
турнира
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИНСТИТУЦИЯТА ПОДЪРЖАЩА ХЕНДИКЕПА НА УЧАСТНИКА (Клуб, Асоциация)

Декларирам, че
ПОДПИС:

притежава хендикеп

Изпратете на: office@golfbg.com
Краен срок 12 Юли 2012г.

, по системата на ЕГА

Условия
1. Записванията стават единствено чрез попълване на формуляра за участие,
всички детайли трябва да бъдат вписани
2. Формулярите за участие трябва да бъдат изпратени на Българска голф асоциация
не по късно от 12-ти Юли 2012г.
3. Всички формуляри ще бъдат разгледани от Комитета, който си запазва правото
да отхвърли грешно попълнен или формуляр съдържащ невярна информация
4. Състезателят трябва да бъде аматьор определен от действащите Правила на
Аматьорския статут
5. Право на участие имат само български граждани
6. Хендикеп лимити
Мъже: максимален игрови хендикеп 24 (максимален хендикеп за записване 28)
Жени: максимален хендикеп 36
Младежи: максимален хендикеп 36
Девойки: максимален хендикеп 36
7. Таксата за участие е 120 лева за мъже и жени и 40 лева за младежи и девойки. Тя
трябва да бъде заплатена преди започване на турнира на мястото определено за
регистрация. Такса за тренировъчен кръг 30 лв. за участници които не са
членове на Пирин Голф Клуб
8. В категорията младежи и девойки право на участие имат състезатели не
навършили 18 години преди 14-ти Юли
Турнирни правила
1. Състезателят трябва да бъде аматьор определен от действащите Правила на
Аматьорския статут
2. Формат на състезанието:
 Дивизия Мъже – победителят ще бъде определен на 36 дупки строук плей
(игра на удари)
 Дивизия Жени - победителят ще бъде определен на 36 дупки строук плей
(игра на удари)
 Дивизия Младежи – победителят ще бъде определен на 36 дупки
индивидуален стейбълфорд
 Дивизия Девойки - победителят ще бъде определен на 36 дупки
индивидуален стейбълфорд
3. В категория Мъже ще има награди за 1во, 2ро и 3то място за най-добър нетен
резултат на 36 дупки
4. В категория Жени ще има награда за най-добър нетен резултат на 36 дупки
5. Максималният брой участници е 100 – при регистрация на повече от 100
участника предимство имат тези с по-ниски хендикепи
6. При равенство за първо място грос резултат при мъжете и жените ще бъде игран
плей оф (внезапна смърт) от 18 дупка. Други равенства ще бъдат решени чрез
плей оф от картата за резултати за последния ден, последните 9 дупки,
последните 6 дупки, последните 3 дупки, последната дупка, ако резултата все
още е равен същата процедура ще бъде повторена за първия ден.
7. Всеки участник, който не се яви навреме за своето стартово време ще бъде
дисквалифициран

8. Не е позволена игра на игрището между двата турнирни кръга. Наказание дисквалификация
9. Всички участници трябва да използват топки и клъбове включени в позволения
списък на R&A
10. Използването на бъги е позволено единствено при представяне на документ
издаден от лекар
11. Комитета на турнира си запазва правото на промяна на турнирните правила при
необходимост
12. Комитета има право да дисквалифицира всеки участник представил грешна
информация при регистрация
13. При съмнения и спорове относно правилника участниците трябва да се обърнат
към главния съдия на турнира
14. Играчите се задължават да спазват определеното от комитета време за игра (Pace
of Play) –средно 15 минути на дупка
15. Подписването и проверката на картите за резултати трябва да става в
определената за това зона.
Главен съдия
Константин Икономов,
Мениджър Българска голф асоциация
Награди
 Победителят в Дивизия „Мъже“ ще бъде обявен за Държавен шампион на
България –мъже за 2012 година
 Победителят в Дивизия „Жени“ ще бъде обявен за Държавен шампион на
България – жени за 2012г
 Победителят в Категория „Младежи“ ще бъде обявен за Държавен шампион на
България – младежи за 2012г.
 Победителят в категория „Девойки“ ще бъде обявен за Държавен шампион на
България – девойки за 2012г.
 Всички победители ще получат трофей

Програма
ПЕТЪК 13-ти ЮЛИ 2012
 РЕГИСТРАЦИЯ 9:00 – 18:30ч. (при невъзможност за регистриране в посочения
период, моля потвърдете участието си на посочените телефони)
 *ОФИЦИАЛЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КРЪГ – ПИРИН ГОЛФ КЛУБ (цена 30лв. за
участници които не са членове на Пирин голф клуб)
 19:30 КОКТЕЙЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТУРНИРА
СЪБОТА 14-ти ЮЛИ 2012
 РЕГИСТРАЦИЯ 8:00ч..
 ПЪРВИ КРЪГ 18 ДУПКИ (начало 8:00ч.)
НЕДЕЛЯ 15-ти ЮЛИ 2012
 ФИНАЛЕН КРЪГ 18 ДУПКИ – начало от 1во и 10то Тий (начало 8:00ч.)
 19:00ч. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО И КОКТЕЙЛ

Информация относно стартовите времена:
Стартовите времена за първия кръг ще бъдат обявени на коктейла за откриване на
турнира в Петък, всеки участник, който не потвърди участието си предварително няма
да бъде включен в тях
Стартовите времена за финалния кръг ще бъдат изложени в клъб хауса и хотелите в
19:00ч. в Събота
Стартовите времена за 1ви ден ще бъдат направени по Хендикеп
Стартовите времена за 2ри ден ще бъдат направени по грос резултат
За повече информация се свържете с:
Борис Чакъров: 0888649669
Константин Икономов: 0888698991
Всички играчи трябва да се регистрират преди започване на тренировъчния кръг или
преди започване на първия кръг от турнира
*Играчите, трябва предварително да запазят стартови времена за тренировъчния кръг
при Андрей Глушков (цена за тренировъчен кръг 30 лв. за участници които не са
членове на Пирин Голф Клуб)
E-mail: ag@piringolf.bg

Контакти
Константин Икономов
Мениджър Българска голф асоциация
k.ikonomov@golfbg.com

Христо Семовски
Експерт голф развитие – БГА
h.semovski@golfbg.com
Борис Чакъров
Експерт голф развитие – БГА
boristch@gmail.com

