Pirin Golf & Country Club

Pirin Golf & Country Club

С уважение към 600 годишната история и традиции в голфа, с мисъл за вашата безопасност и за да
сме сигурни, че престоят ви в Pirin Golf & Country Club ще ви донесе удоволствие и удовлетворение от
играта на голф, умоляваме всички посетители, гости и членове да спазват установените правила.
Нашата цел е да ви осигурим най-добрите условия за голф, но молим ви спазвайте Правилата и
Етикета одобрени от Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews и Българската Голф Асоциация, и в
частност Правило 6.

Respecting the 600-year history of golf, taking your safety into consideration and ensuring that your stay at Pirin Golf
& Country Club will give you pleasure and satisfaction with your game of golf, we kindly ask all visitors and guests to
follow the established rules. Our goal is to provide you with the best environment for golf, so we kindly ask you to
conform to The Rules and Etiquette approved by the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrew and the Bulgarian Golf
Association, and Rule 6 in particular.

Ползването на голф игрището на голф клуб "Пирин" трябва да става в съответствие с правилата на
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews и наредбите на Българската Голф Асоциация в актуалните им
издания, както и в съответствие с Правилника на голф клуба.

Using the golf course is only permited if golfers stick to the Rules approved by the Royal & Ancient Golf Club of St.
Andrews, the regulations of the Bulgarian Golf Association, as well as the Rules of Pirin Golf & Country Club.

Специални разпоредби

Special Rules

Молим преди всяка игра да се обърне внимание на специалните разпоредби на информационните
табла на Клубна сграда, в Про шоп както и на Стартова къща, особено поради възможно затваряне на
игрището или ограничаване на ползването на електрически колички. Актуална информация можете
да получите и на телефона на номер +359 885 535 506 или е-майл proshop@piringolf.bg.

Before the game, we request that you should be informed about the special rules that may limit the use of the golf
courses and golf carts. For details, please check the information boards in the Clubhouse, Starter house and Proshop.
You can get more information for the course at: +359 885 535 506 or proshop@piringolf.bg

Отговорност за деца

Responsibility for Children

Родителите носят пълна отговорност за сигурността на децата си. Клубът не поема отговорност за
децата, които се намират на територията на голф комплекса, голф игрища и тренировъчни площи без
родителски надзор.

Parents are solely responsible for their children's safety. The Club does not bear responsibility for children left without
supervision within the premises of the resort.

Курс ''Зелена карта''

The "Green Card" Course

"Зелената карта'' е сертификат, за правилата на играта и голф етикета. Издържалите успешно теста
получават "Зелена карта" с хендикап 54. Във всички голф клубове в България може да се
легитимирате, дори и да не сте член на голф клуб. Гостите плащат такса за игра ("green fee") и се
записват за определено стартово време. Пирин Голф & Кънтри Клуб си запазва правото да взема
решение дали да признае издаден от друг клуб лиценз.

A "Green Card" is a certificate signifying the understanding of golf rules and etiquette. Those who have successfully
completed the test, receive a "Green Card" with a handicap of 54. This can be carried out in all Bulgarian golf clubs
even without being a club member. Guests have to pay a "greenfee" in order to play a game of golf and sign up for a
specific tee time. Pirin Golf & Country Club reserves its right to decide whether to recognise a license issued by a
different Golf Club.

Обем на голф съоръжението

Golf Facilities

Голф съоръжението се състои от едно игрище с 18 дупки за провеждане на аматьорски голф турнири,
едно игрище с 9 дупки, като 5 са отворени за игра и съоръжения за упражнения (тренировъчно
игрище за дълги удари, пътинг грийн, терени за упражняване на питчинг/чипинг удари), Голф
Академия с модерно голф оборудване SAM Putt Lab, C-Swing.

The gof facilities include one 18-hole golf course for amateur golf tournaments. One 9-hole course, 5 holes of which
are open for playing and practice facilities: Driving range, Chipping and Pitching area, Puttung greens and Golf
Academy equipped with a SAM Putt Lab, C-Swing.

Време и възможност за игра и тренировки
Игрищата и тренировъчните съоръжения работят целогодишно – освен ако няма въведени временни
ограничения. През зимата на грийновете може да се играе само ако не са замръзнали. Повече
информация може да получите в Про шоп:
Лятно работно време Април - Октомври от 08:00 до 20:00часа
Зимно работно време Ноември - Март от 09:00 до 17:00часа

Working hours
The golf courses and Practice facilities are open all year round – unless temporary restrictions are in effect. In winter
the greens are only available if they have not been frozen. You can get more information at the Proshop.
Summer working hours: April - October: 8:00 – 20:00
Winter working hours: November - March: 09:00 – 17:00

Облекло

Dress code

Обувки за голф с меки шпайкове са задължителни за игрищата и Драйвинг Рейндж.

Only soft spike golf shoes are allowed on the golf course and driving range.

Джинси и панталони от деним, анцузи и спортно облекло не са разрешени.
За мъжете, късите панталони трябва да бъдат на дължина поне до коляното, чорапите поне до
глезените и ризите да са с яка с къси или дълги ръкави.

Jeans, denim trousers as well as tracksuits and other sportswear are not allowed.
For men: shorts must be at least of knee-length, socks must be at least of ankle-length, and shirts must have collars
and long or short sleeves.

За дамите, блузите без яка трябва да бъдат със ръкави, а блузите с яка може да са без ръкави.

For ladies: t-shirts without a collar must have sleeves, while shirts with a collar may be sleeveless.

Подходящо облекло за голф се изисква и за Драйвинг рейндж. Всичко необходимо може да намерите
в нашия Прошоп.

Proper golf clothing is required at all times on the driving range as well. Everything you may require is available at the
Proshop.

Вътрешни правила на Драйвинг рейндж, пътинг и пичинг Pirin Golf & Country Club
Тренировъчни площи могат да се използват от членове и гости без голф лиценз.
Трябва да бъде закупена карта за трениворъчни топки от Про шоп.
Когато тренирате с попътен вятър от предната част на Драйвинг Рейндж (до Халф-уей Хаус), имайте
предвид разстоянието до Академията.

Internal rules for the Driving range, Putting green and Pitching area Pirin Golf & Country Club
The Driving Range can be used by members and guests.
A card for access to the ball-dispensers has to be bought from the Proshop.
When practicing with a head wind from the front side of the Driving range (next to the Half-way House), please keep
in mind the distance to the Academy.

При силен попътен вятър на Академията са разрешени само айръни.
Игра с тренировъчни топки на голф игрището не е разрешена. Тренирайте само с голф топки, които
сте взели от машината на тренировъчното игрище Тренировъчните топки са собственост на Pirin Golf
& Country Club и не е разрешено да се изнасят. Изнасянето на тренировъчни топки, извън
тренировъчните зони(Драйвинг рейндж, пичин, чипинг и пътинг грийн) е забранено. Всяко изнасяне
на тренировъни топки, се счита за КРАЖБА.
Пътинг грийнът пред Про шоп служи само за упражняване на пътинг. По него не бива да се
упражнява чипинг или пичинг.

With strong head wind only irons are allowed at the Academy site.

За приближаващите удари (чипинг и пичинг) на разположение е питчинг грийнът (за питчинг) и
пътинг грийна над паркинга на клубната сграда (за чипинг).

Approach shots (pitching ang chipping) can be done at the Pitching area (for pithching) and the putting green
opposite of the Club House parking lot (for chipping and putting only) .

Малки чимове, откъснати при удар, върху тренировъчното игрище и питчинг грийна трябва да се
поставят обратно.
Драйвинг рейндж – ударите се правят единствено от тренировъчните килимчета. Ударите от тревата
са забранени.
Забранено е преминаването зад предупредителните табели.

Playing with range balls on the golf courses is forbidden. Please, practice on the Driving range only with range balls.
The range Balls are property of Pirin Golf & Country Club and shouldn’t be taken away. Taking balls away from the
practice facilities (Driving range, Putting and pitching area) is not allowed and is considered as THEFT.
The putting green in front of the Proshop is only for putting so chipping and pitching is not allowed.

Please, place the small divots torn from the ground around the greens at the pitching area back into their place.
Practice shots on the Driving range are allowed only form the mats. Hitting from the grass is not allowed.
Do not pass beyond warning signs!

Общи правила в Pirin Golf & Country Club

General Rules in Pirin Golf & Country Club

По време на игра, всеки трябва да носи в себе си: топки, тий, болмаркер и пичфорк (всички тях
може да закупите от Про шоп).

During the game all players are required to carry the following: golf balls, tees, a ball marker and a pitchfork (all can
be purchased at the Proshop) .

Oтнасяйте се към другите играчи и голф игрището с внимание и уважение.

Treat other players and the course with courtesy and respect.

Движете се само по определените карт пътеки. Не е разрешено поставянето на голф колички или
тролита на и в близост до тий зоната или грийна.

When using a golf cart, please drive only on the concrete cart paths, where possible. Please keep carts and trolleys
off the tees and greens.

Поправяйте следите от удари по феъруея и на грийна.

Please, replace all divots and repair pitch marks

При пробните удари трябва да се избягва всяко увреждане на игрището. Ако все пак някой играч
увреди площите, то той трябва да се погрижи за незабавната поправка на повреждането.

Please avoid damaging the course during practice swings. Please repair all damage caused by you or other players.

Играчът, който повреди грийна при удар с топката, трябва веднага грижливо да отстрани
увреждането (питч марката). Носенето на пич виличка е задължително!

All players are required to repair pitch marks on the greens. All golfers must have pitchforks!

Ако играч не успее да приключи дупката с 9 удара, трябва да вземе топката и да запише резултат X.

If a player fails to hole out in 9 strokes, they should pick up the ball and cross out the hole on the score card.

В бункерите се влиза само от плоската им страна. При напускане на бункера играчът трябва да
заравни всички причинени от него или играчи преди него неравности и следи от стъпки. Греблата
трябва да се сложат обратно на стойката.

Before leaving a bunker, players are required to carefully fill up and smooth over all holes and footprints made by
them or others.

Стиковете или чантите не бива да се хвърлят или поставят върху грийна, а на обозначените за това
места.

Golf clubs and bags should not be thrown or left on the putting greens. Please leave your clubs at the designated
areas.

Играчите трябва да гарантират, че при свалянето на флагчето няма да се повреди грийна и че нито
те, нито техните помощници ще увредят дупката, докато стоят до нея или си служат невнимателно с
флагчето. Флагчето трябва внимателно да се постави отново в дупката преди играчът да напусне
грийна.

Please make sure that no damage is done to the green or the hole, while attending to the flag. The flag should be
placed back into the hole before leaving the green.

Играчът не бива да се подпира на пътера, за да не увреди тревните площи.

Please do not lean on the putters while standing on the green to avoid damage.

За да се избегне увреждане на ръба на дупката, не е позволено изваждането на топката от дупката с
помощта на главата на пътера.

To avoid damaging the hole, taking out the ball from the hole with the head of the putter is not allowed.

Забранено е преминаването зад предупредителните табели.

Do not pass beyond warning signs.

Мобилните телефони не се толерират по време на голф игра.

Using mobile phones on the course is not tolerated.

Не се позволява голф игра с домашен любимец.

Pets are not allowed on the golf course.

За подаване на сигнал за нередност, препоръка или коментар, моля да се обърнете към
екип Про шоп на телефон +359 885 535 506 или е-майл marketing@piringolf.bg.

To provide advice or a comment, please contact the Golf club at +359 885 535 506 or
marketing@piringolf.bg.

Голф клуба има право да откаже достъп до игрище, тренировъчни площи или предостави
услуга при нарушение на правилата.

The Golf club has the right to decline access to the golf facililities on account of violation of the rules.

Правила и етикет при свободна игра и турнир в голф игрище Ian Woosnam & Pirin Pine

Rules and Etiquette during free play or a tournament on the Ian Woosnam & Pirin Pine Golf Courses

Игра на голф игрището е позволена на всеки играч с официален хендикап.

The golf course is open for all players with an official club handicap.

Игра на голф игрището е позволена за членове на клуба, за гост играчи и играчи започнали курс
''Зелена карта''.

The golf course is open for all members, guests and visitors who already started their "Green card" course.

Всички членове и гости играчи трябва да си запазят своето стартово време за игра.

All members, guests and visitors are required to book a tee time in advance.

Всички членове и гости трябва да посетят Про шоп преди стартовото време, за да се регистрират, да
заплатят определената такса и получат грийн фий билет за платените услуги.

All members, guests and visitors are required to visit the Proshop before the game, in order to register, pay the green
fees and collect their Green fee ticket.

Играта се основава на старанията на всички играчи да се съобразяват с останалите и да играят по
правилата. Всички играчи трябва да се държат дисциплинирано и по всяко време да демонстрират
любезност и спортен дух, независимо от това колко амбициозни са.

The game is based on all players' mutual consideration and following the rules. All players are required to behave
themselves and display politeness and sportsmanship at all times, regardless of personal ambitions.

Играта започва от първото тий. Играчи, които започват от другите зони за начален удар, нямат право
да изпреварват. Те трябва да осигурят предимство на всяка група играчи, която играе пълен кръг.
Може да се стартира на тий 10, само при съгласуване с Про шоп или Стартер на Стартова къща.

The game starts from the first tee. Players who use other tees as starting zones have no right to overtake. They have
to give way to any player group, who are playing a full circle. One can start from the 10th tee only after a
consultation at the Proshop or the Starter at the Starter House.

Oтговорност на играча е преди извършването на удар или замах да се увери, че в близост до него
няма никой, който може да бъде ударен или наранен от топката, клъба, отхвръкнали камъчета, пясък,
торф или други предмети.

It is every player's responsibility to ensure that there is nobody in their vicinity who can be hurt by the ball, the club,
pebbles, sand or other items while performing a swing.

Преди да удари топката от място с ограничена видимост, играчът трябва да се увери, че няма други
хора в непосредсвена близост пред и около него.
Играчи от един флайт или група, не трабвя да продължават към следващото място за игра, прeди
всички в групата да са завършили своя удар.
Спазвайте дистанция от флайта пред вас, поне един удар.
Ако съществува опасност някой по игрището да бъде наранен от летяща топка, играчът трябва
незабавно да предупреди, като извика ''Фо''.
По време на игра, е забранено всякакъв вид саморазправа с други гости или членове. Моля при
проблем да уведомите Про шоп.

Before hitting the ball from places with poor visibility, players must ensure that no one is in close vicinity.
Golfers from one group or flight must not carry on forward before all players in the group have completed their shot.
Keep a distance of at least one shot from the previous flight.
If there is a danger that someone on the course can be hit by a flying ball, the player must immediately warn them by
shouting "Fo".
Any confrontations between guests and members during a game are forbidden. If there are any problems, please
inform the Proshop staff.

Поведение и темпо на игра

Pace of Play

Трябва да се играе без забавяне. Това важи както при изпълняването на ударите така и след удара
при придвижването към ударената топка.

A game must be played without delay. This is valid for when players perform a swing as well as their actions and
movements after the fact.

Никой не бива да изиграва топката си преди играчите пред него да са се отдалечили достатъчно.

It is not allowed for a player to play their ball before the players before him have retreated to a safe distance.

Играчите от една група (флайт) трябва винаги да се придвижват само до най-близката топка (място
за игра) и да изчакат там, докато този играч изиграе топката си.

The players from one group (flight) must always move up only to the nearest ball and wait there until its owner has
played it.

Никой не бива да се движи, да говори или да стои плътно до или в права линия зад топката или
дупката, когато даден играч се концентрира върху удара си или осъществява удара.

Nobody is to move, speak or stay directly in front of a ball's path or the hole, while another player is concentrating on
their swing or is performing a swing.

Когато играч смята, че неговата топка е попаднала извън границите на игрището или е изгубена в
границите на водно препятствие, за да спести време трябва да играе заместваща топка, съобразно
правило 27-2.

If a player believes their ball may be lost inside a water hazard or is out of bounds, to save time, they are required to
play a provisional ball, in accordance with Rule 27-2.

Ако играч или група не може да спазва темпото на игра, трябва да позволят на следващата ги група
да мине напред и да изчакат докато групата се отдалечи на повече от един удар.

If a group or a player fail to maintain the pace of play, they have to invite the following group or golfer to move up
ahead of them and wait until they are beyond striking distance.

По-бързата група има предимство на игрището, независимо от броя на участниците. Ако дадена група
не може да задържи позицията си и изостане с повече от една дупка от предните играчи, то
участниците в нея трябва да дадат предимство на следващите без да се налага да бъдат подканвани.

The faster flight has the right of way on the golf course, regardless of the number of players in it. If a flight cannot
maintain its position and falls with more than one hole behind the previous flight, then the players of the former flight
are expected to give way to the next flight without being told to do so.

След завършването на дадена дупка, играчът с най-висок резултат играе първи на следващото тий.
Играчът трябва първо да направи удара и след това да запише резултата от предната дупка на скор
картата.
Не е позволено в една група да играят повече от четирима играчи.
По отношение на самостоятелните играчи в сила е правилото, че те имат право да играят, в рамките
на безпроблемно протичане на свободна игра, но в периоди с концентрация на игри (играчи или
състезания) голфърите не могат да играят самостоятелно (един самостоятелен играч отнема на
игрището същото време като група, състояща се от четирима играчи).
За съкратена игра се смята и игра на група, към която след началото са се присъединили един или
повече играчи.
Не е позволено в една група да има повече от две ел. колички. Не е позволено на 1 количка повече
от 2ма човека.

After finishing a hole, the player with the highest score is to be the first to play on the next tee. The player must
make their shot first and then mark the score from the previous hole on their score card.
It is not allowed for a flight to have more than 4 players at a time.
Solo players are allowed to play on the golf course during free play. However, during heavy traffic of players or
tournaments, solo play is not allowed (a solo player takes up the same amount of time as a flight of four players).
The game of a flight, which was joined by one or more players after the start of the game, is also considered a short
game.
Only two buggies are allowed per flight and no more than 2 people are allowed per single buggy.

Правила за ползване на електрическа и ръчна количка
Електрическата и ръчна количка, се ползват единствено след заплащане на такса в Про шоп и
издаване на грийн фий билет.
Деца под 18г. не може да управляват електрическа количка.

Buggy & Driving Rules
Electric golf carts and trolleys are allowed to be used only after being paid for and receiving a green fee ticket at the
Proshop.
Children under 18 years of age are not allowed to drive golf carts.

Заплатената такса за ползване на електрическа или ръчна количка важи за една игра на 18 дупки.

The rental fee for a golf cart/trolley is valid only for one round of 18 holes.

Електрическата и ръчна количка трябвя дя се оставят на обособения паркинг за ел.колички около
Клубната сграда веднага след приключване на играта. Всеки наемател е длъжен да свали чантата и
да върне ключа в Про шоп. Гостите или членовете, които не го направят ще бъдат глобени от
ръководството. Нарушаването на правилата за управление на бъги, може да доведе до загуба на
правото на игра или отстранявяне от игрището.
Прочетете инструкциите поставени на всеки ключ на ел. количка и ги спазвайте.
Гости и членове носят лична отговорност за нараняване или имуществена повреда, настъпила в
следствие на неправилно използване на наета електрическа или ръчна количка. Цената за поправка
на голф количката при евентуални повреди трябва да бъде заплатена.

Read and follow the instructions, which can be found on each buggy key.
Members and guests are liable for any damage to the buggies/trollies which may occur as a result of imporper use of
the rented equipment. The repair cost of a golf buggy in the event of damage will be charged to that member or
guest responsible for it.

The buggies and trollies have to be returned to their designated parking areas around the club house after finishing a
game. Each user is obligated to remove their bag from the buggy/trolly and return the keys to the Proshop. Members
or guests failing to do so will be fined by the management. Violation of the buggy rules may lead to the loss of
playing privileges or removal from the golf course.

Хендикап

Handicap

За да участвате в турнир ви е необходим официален хендикап, който се води в централизирания ХКП
сървър.

In order to participate in a tournament, you are required to have an official handicap.

Определяне на Хендикап се поема от спортната комисия. Тя има право да назове лица от състава си,
които да поемат функциите на комисия по издаването на точки. Комисията е отговорна за
прилагането и спазването на предписанията на системата за хендикап на Българската Голф
Асоциация и Правилата на голфа, според R & A. За всички турнири се определя три членна
комисия.

The Handicap is determined by the sports commission. It has the right to name some of its members as
representatives, who undertake the commission's duty to hand out points. The commission is responsible for the
enforcement of the regulations of the handicap system of the Bulgarian Golf Association and the rules of golf, in
accordance with R & A. A commission of three members is appointed for all tournaments.

Играчите носят персонална отговорност за точното спазване на задълженията на системата за
хендикап, които са задължителни за всички играчи. Обръщаме внимание на предписанията на
Българската Голф Асоциация по отношение на повишаване, запазване, намаляване и получаване на
хендикап.
При частната игра се изиграва хендикап само според правилата за резултатите от допълнителното
участие. Подробности могат да се получат в Про шоп.

The players are personally responsible for their following the handicap system obligations, which are mandatory for
all players. Take note of the regulations of the Bulgarian Golf Association in regards to the increase, retention,
decrease and reception of handicap.
During private play, a handicap is played only in accordance with the results of additional participation. More details
can be obtained at the Proshop.

Правила за игра в голф турнир

Tournament rules

Правото на участие за отделните състезания произтича от съответните условия на турнира.
Турнирният комитет си запазва правото да не допусне даден играч до участие, при нарушение на
Правилника на Клуба или Правилата на Голфа, според R & A.

The right to take part in different competitions depends on the specific conditions of the tournament. The tournament
committee reserves its right to ban a certain player or players from participating, based on violations of the Rules and
Regulations of the Club and the Rules of Golf, in accordance with the R & A.

Преди началото на игра, всеки гост или член е длъжен да регистрира стартовото си време в Про шоп.

Before the start of the game, each guest or member is required to register their starting time at the Proshop.

Таксата трябва да се заплати преди старта, в противен случай кандидатите може да бъдат
отстранени от списъка. Ако даден участник не се яви по неуважителни причини на състезание, за
което се е записал, това представлява нарушение на Правилника за игра; независимо от неявяването
трябва да се плати такса за участие.

The participation fee has to be paid before the start of the game. Otherwise, the candidates may be removed from
the list of participants. If a participant fails to attend a tournament, which they have signed up for, this is considered
a violation of the Rules of Play and the participation fee has to be paid regardless of the player's absence.

При игра срещу такса за ползване на игрището за един кръг гостите се нуждаят от валидна карта,
издадена от голф клуб, член на Българската голф асоциация, или на друга международна голф
асоциация с нанесени показатели минимум хендикап 54.

When paying for a single game at the golf course, guests are required to have a valid card, issued by a golf club,
which is a member of the Bulgarian Golf Association or any other international golf association, with a minimal
handicap of 54.

Добре дошли са и членове с ограничен абонамент, които не са клубни членове.

Members with a limited subscription, who are not full club members are welcome.

Членството и хендикапа се удостоверяват с актуална хендикап карта, издадена от Домашния клуб.

Membership and handicap are confirmed with an up-to-date handicap card, issued by the home club.

Спортната комисия / ръководството на състезанието си запазват правото да направят разпределение
по категории в зависимост от броя на участниците, ако не е предвидено друго.

The sports commission / tournament management reserves its right to allocate the players to categories, depending
on their total number, if no other allocation has been made.

При турнири, за всички клубни членове и гости, които не участват в състезанието, е възможно да има
забрана за игра, която започва минимум 30 минути преди първото състезателно стартово време.
Точното време на забраната и отмяната ú се оповестяват на Стартова къща и в Про шоп. При
непредвидени забавяния посоченото време може да бъде превишено. В такъв случай се позволява
игра извън турнира, когато последната група от състезанието е стартирала и е напуснала грийна на
първата дупка.

During tournaments there may be a ban on all club members and guests, who are not taking part in the competition,
which is valid as of 30 minutes before the start of the competition. The specific time of the ban as well as its removal
are announced at the Starting house and the Proshop. Due to unforeseen delays, the ban time can be extended. In
these cases, play outside of the tournament is allowed once the last group, participating in the tournament, has
started and has left the green of the first hole.

По време на състезание трябва винаги да се спазва дистанция минимум една игрална зона спрямо
последната група, за да не се пречи на участниците в състезанието.

During a competition, players are obligated to maintain a minimum distance of one playing zone between them and
the previous flight, in order not to hinder the participants of the tournament.

Управителният съвет, комисията по играта, ръководството на турнира и организаторът очакват
всички участници в състезанието да почетат с присъствието си награждаването на победителите на
състезанието.

The management board, the tournament commission, the tournament management and the tournament organiser
expect all competitors to respect the winners of the tournament by attending their award ceremony.

При състезания ръководството на турнира, след разговор със спонсора, може да постанови наградите
да се присъдят на следващите класирани, ако победителят не присъства на награждаването и не се е
обадил на ръководството на турнира.

During a competition, after a discussion with the sponsor, the tournament management can decide to give out the
prizes to the next ranked competitors if the winner fails to attend the award cermony and has not notified the
tournament management.

В двудневен голф турнир, участници нямат право да играя свободна игра м/у кръговете.

In the case of a two-day tournament, players are not permitted to play a free game between the tournament rounds.

Ако членовете на клуба искат да организират частно състезание, трябва да го съгласуват преди това
с голф Директора и да получат неговото разрешение преди старта. Голф директорът докладва пред
Управителния съвет на следващото му заседание.

If the members of the club want to organise a private tournament, they have to first consult the Golf Director and to
ask for his permission. The Golf Director reports this to the Administrative board at their next meeting.

Наказания при нарушения по време на свободна игра и голф турнир

Punishments for violations during free play or tournaments

Съгласно наредбите на Хендикап системата на Българската Голф Асоциация, всеки играч има
задължения, които не бива да нарушава. Комисията по хендикапите може да стопира воденето на
хендикап на даден играч (след първоначално предупреждение), ако той системно нарушава
задълженията си според системата за хендикапи. На играча трябва да се гарантира право на защита.

In accordance with the regulationes of the Handicap system of the Bulgarian Golf Association, each player has their
obligations, which must not be violated. The Handicap Commission can stop the development of the handicap of a
player (after an initial warning), if they systematically violate their obligations in accordance with the handicap
system. The player has to be guaranteed a right of defense.

Строгото спазване на правилата на голфа и на етикета е най-важното задължение за всички играчи и
предпоставка за правилното провеждане на игрите. Нарушенията на етикета, правилата на играта,
задълженията съгласно правилата на голфа както и на правилата на любезност и поведение на
игрището могат да бъдат наказани със следните мерки:
1. предупреждение
2. порицание
3. забрана на игра
4. забрана на достъп до игрището
5. отнемане на хендикап
Забраната на игра, на достъп до игрището или отнемането на хендикап не може да са с
продължителност над една година.
Устав - Уредената от устава възможност за изключване на клубен член, не се засяга от предходната
наредба.

Charter - the possibility for the removal of a club member, in accordance with the charter, is not affected by the
previous regulation.

Право на защита и вземане на решение - Преди налагането на наказание засегнатият член или
участник в състезанието трябва да бъде изслушан. Без да се е състояло изслушване взетите мерки са
само временно в сила. Решението дали да се наложи наказание и какво да бъде то се взема от
Управителния съвет по предложение на спортната комисия. Управителният съвет може да не се
съгласи с предложението на комисията. Управителният съвет трябва да търси приятелско уреждане
на проблема респективно изясняване на фактите.

The right of defense and making a decision - before being imposed a punishment, the accused member or
tournament participant has the right to be heard. Without a hearing having taken place, the punishment is only
temporary. The decision whether to impose a punishment, regardless of what it is, is made by the Administrative
board, after a suggestion by the sports commission. The Administrative board can disagree with the suggestion of the
commission. The Administrative board has to find an effective solution to the problem, while simultaneously clarifying
the facts.

Проверката и оценяването на спазването на правилата в рамките на едно състезание е ангажимент
на ръководството на състезанието, което може при тежки нарушения на етикета да наложи като
наказание дисквалификация. За тежки нарушения се смятат повторно или съзнателно нарушение на
етикета, съзнателно застрашаване на трети лица. Ако ръководството на състезанието сметне, че при
установено нарушение се налага наказание (7.2), се изготвя забележка за по-нататъшното протичане
на процедурата, която се предоставя на спортната комисия за по-нататъшно решение (7.4 е
съответно в сила).

The inspection and evaluation of the following the rules of a competition is the duty of the tournament management,
which can, in severe cases of etiquette violation, disqualify players as punishment. As severe violations are considered
a recurring and conscious violation of the etiquette and conscious endagerment of third parties. If the tournament
management decides that for a specific violation, a punishment is warranted (7.2), a warning for further procedures
is prepared, which is presented to the sports commission, in order to make a further decision (7.4 is therefore in
effect).

Незнанието на правилата не ви освобождава от отговорност!

Ignorance of the Rules excuses no-one of responsibility!

The adherence to the rules and etiquette of golf is the most important obligation of all players and a prerequisite for
games. The violation of the etiquette, rules of play, obligations in accordance with the rules of golf as well as the
rules of politeness, behaviour on the golf course can be punshied in the following ways:
1.
2.
3.
4.
5.

Warning
Reprimand
Ban from playing
Ban from the golf course
Revocation of the handicap

The ban from playing, ban from the golf course and the revocation of the handicap cannot be for more than one year.

