
Българската голф асоциация има честта да ви покани на 

ТРЕТИЯ ОТКРИТ ШАМПИОНАТ ЗА ВЕТЕРАНИ
който ще се проведе от 5 до 7 септември 2013

на невероятното игрище на Pravets Golf Club

Pravets Golf & SPA се намира само на 40 минути от София. Гостите му ще открият 
очарование и уют във всяко негово кътче – от стилния 4-звезден хотел от веригата 
RIU и шампионатното голф игрище с 18 дупки до изключителния SPA център, 
елегантния гурме ресторант, казиното и двата нощни бара.

Голф клубът в комплекса предлага игрище с 18 дупки, пар 72, по дизайн на 
Питър Харадин, модерна голф академия и обширна тренировъчна зона. Емблематична 
е дупка №8, пар 3, чиито грийн е „островен”. Голф клуб „Правец” изцяло се управлява 
от Braemar Golf – международна компания за мениджмънт на голф съоръжения, 
базирана в Дома на голфа - Сейнт Андрюс, Шотландия.



Тази година турнирът ще се играе на предизвикателното игрище на 

Pravets Golf Club, настоящ домакин на турнири от PGA на Европа.

Има ограничение в ХКП за Ветеранската дивизия:  Мъже 0-9      

Форматът ще бъде игра на удари в три кръга по 18 дупки. Моля, имайте предвид, 
че всички формуляри за записване трябва да бъдат изпратени не по късно от 
ПЕТЪК, 30 АВГУСТ 2013. Ако ви трябва допълнителна информация, не се 
колебайте да се свържете с Българската голф асоциация bgopen@golfbg.com

* Моля, имайте предвид, че броят на участниците в Ветеранската дивизия е ограничен
до 30, като с предимство ще са тези с по-нисък хендикап.
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Опция 1 - ПЪЛЕН ПАКЕТ 
ПЪЛНИЯТ ПАКЕТ включва настаняване и такса за игра на крайна цена от:
Цената е на човек,

€ 

Гледка към планината Гледка към езерото и игрището*

В двойна 
стая

В единична 
стая

3 нощувки 265 € 305 € 275 € 325 € 

4 нощувки 315 € 375 € 329 € 395 € 

5 нощувки 369 € 459 € 385 € 485 € 

* Гледка към езерото и игрището - ограничен брой стаи.

-   Награди и трофеи
За въпроси относно настаняването и резервация, пишете на: 
bggolfopen2013@bggolftours.com  

-   Подарък 

-   Тренировъчен ден (4 септември)

        -   Ежедневно кафе и кроасани (5 – 7 септември) 

  -  Ежедневен обяд - бюфет (5 – 7 септември)

 -   Вода и плодове на стартовите площадки (5 – 7 септември)

-   Церемония за откриването на турнира – коктейл (4 септември)

 -   Церемония по награждаването – коктейл (7 септември)

Пакетът също включва:

В двойна  
стая

В единична 
стая
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Опция 2 - Такса за участие
Pravets Golf Club 

Официален тренировъчен ден – 4 септември

        Турнирни дни – 5, 6 и 7 септември

 Таксата за участие включва:

Цена – 180 € на участник

-   Подарък

-   Тренировъчен ден (4 септември)

-   Ежедневно кафе и кроасани (5 – 7 септември)   

-  Ежедневен обяд - бюфет (5 – 7 септември)

 -   Вода и плодове на стартовите площадки (5 – 7 септември)

-   Церемония за откриването на турнира – коктейл (4 септември)

 -   Церемония по награждаването – коктейл (7 септември)



ПРОГРАМА

4 септември 2013
08:30 – 18:30 Тренировъчен ден на 18 дупки на игрището

Регистрацията на участниците приключва в 18:00

19:00 – Коктейл 

Стартовите времена ще бъдат изложени на коктейла

8:00 – 17:30   първи кръг – игра на 18 дупки

8:00 – 17:30   втори кръг – игра на 18 дупки

8:00 – 17:30 финален кръг – игра на 18 дупки 

20:00 – Церемония по награждаването

Стартовите времена за втория и третия ден от състезанието, както и временото класиране, 
ще бъдат изложени  в 19:00 часа на игрището и в хотела.
За допълнителна информация можете да се обадите на секретаря на турнира:

0885 100 893 между 19:00 и 21:30. 
*Всички участници, записали се за турнира, трябва да се регистрират на 4 септември преди 18:00.
Всеки, който не се е регистрирал или обадил, НЯМА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В СТАРТОВИТЕ ВРЕМЕНА! 

Тренировка на игрището е разрешена само в определените тренировъчни дни. Час 
за тренировка на игрището можете да запазите на info@pravets-golfclub.com

Има и допълнителен тренировъчен ден на 3 септември – цена 25 € 
Играч, който не се е регистрирал, няма право на тренировка, докато не се регистрира.

5 септември 2013

6 септември 2013

7 септември 2013
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       RIU PRAVETS RESORT

RIU Pravets Resort предлага на своите гости:
SPA център /външен и вътрешен басейн 
Gourmet, Club House и Основен ресторант
Петзвезден хотел
Казино
Нощен клуб
Спортен комплекс /тенис, футбол, фитнес и др./ 
Голф игрище по дизайн на Питър Харадин Голф 
академия

За повече информация, моля, посетете сайта на комплекса: www.riupravets.bg/

http://www.riupravets.bg/


КОНТАКТИ

Български открит шампионат по голф за аматьори 2013

Организационен комитет:

Tурнирен директор
Константин Икономов
k.ikonomov@golfbg.com

Тел.: ( +359) 888 698 991 

Председател на организационния комитет
Сет Ъндърууд
s.underwood@golfbg.com

За резервация на часове за тренировъчните дни
Камелия Стайкова 
info@pravets-golfclub.com  

За резервация и настаняване:

Борис Борисов
bggolfopen2013@bggolftours.com 

Турнирен секретар 
Христо Семовски
h.semovski@golfbg.com

Тел.: ( +359) 885 100 893

mailto:k.ikonomov@golfbg.com
mailto:s.underwood@golfbg.com
mailto:info@pravets-golfclub.com
mailto:bggolfopen2013@bggolftours.com



