Coca Cola Golf Cup 09.07.2022
Условия / Conditions
1. Право на участие / Conditions for participation
Всеки състезател-аматьор, определен от действащите Правила на Аматьорския
статут.
Each competitor must be an amateur as defined by the current Rules of Amateur Status.
2. Хендикап лимит / Handicap limit
Официалния хендикап лимит за турнира е 36. Хендикапи над посочения ще бъдат
приравнявани към 36. Всички участници се състезават с 3/4 от игралните
хендиккапи.
The official handicap limit for the tournament is 36. All handicaps above the stated will be
calculated at 36. All players compete with 3/4 of their playing handicaps.
3. Такса участие / Tournament fee
Таксата за участие в турнира е 90 лева за гости и Pay & Play членове, и 54 лева за
членове на Пирин Голф и Кънтри Клуб и деца под 18 години. Таксата следва да
бъде заплатена преди започване на състезанието.
The tournament fee for the competition is 90 BGN for guests and Pay & Play members and
54BGN for members of Pirin Golf & Country Club, and children below 18 years of age.
All tournament fees should be paid before the start of the tournament.
4. Регистрация / Registration
Максималният брой участници е 72 – при регистрация на повече от 72 участника
предимство имат членовете на голф клуб „Пирин“, следвани от всички по-ранни
регистрации.
The maximum number of participants is 72 - upon registration above that number, members of the
club will be registered with advantage, followed by all other registrations on a first come - first
serve basis.
5. Стартови времена / Starting times
Стартовите времена ще бъдат обявени най-късно в Петък (08.07.2022, до 17.00ч).
Стартовите времена ще бъдат изпратени до имейл адрес на всеки участник, ще
бъдат разпространени в Клубна сграда и рецепция Пирин Голф Хотел и СПА, също
така ще бъдат публикувани на официалния сайт на Пирин Голф и Кънтри Клуб www.piringolf.bg
За да бъдете сигурни, че ще получите актуални стартови листа, моля уверете се, че
разполагаме с ваш актуален имейл.
Starting times will be announced not later than 17 o’clock on Friday, 08.07.2022. Starting times
will be sent via email to all participants, they will also be spread through the Club house and Pirin
Golf Hotel&SPA main reception. Starting times will be published on the official website of Pirin
Golf & Country Club - www.piringolf.bg
To be sure that you will receive the final starting times, please, make sure we have your most
current email address.
За повече информация/For more information: marketing@piringolf.bg;
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Турнирни правила / Tournament rules
1.Формат / Format:
Дивизия А / Division A
- hcp up to 18.4 - Strokeplay Medal (игра на удари)
Дивизия B / Division B
- hcp 18.5 - 36 – Stableford (игра на точки)
(всички хендикапи над 36,0 ще бъдат приравнени)
(all handicaps above 36.0 will be adjusted)
2. Победители / Winners
Победителят във всяка от категориите ще бъде определен след игра на 18 дупки.
The winner in each division will be decided over 18 holes.
- Дивизия А - най-нисък брой удари net- 1-во, 2-ро и 3-то място;
Division A - lowest net stroke count - 1st, 2nd and 3rd place
- Дивизия B - най-голям брой нетни Стейбълфорд точки - 1-во, 2-ро и 3-то място;
Division B - highest count net Stableford points - 1st, 2nd and 3rd place
- Специални награди / Special prizes:
Nearest to the Pin / Longest Drive
3. Тийта, ползване на бъгита и кедита / Tees, buggies and caddies
Мъже / Men
Жени / Women
сини/blue
Division A: hcp up to 18.4
бели/white
Division B&C: hcp 18.5 - 36 жълти/yellow
червени/red
Няма ограничение за ползване на бъгита от участниците.
Няма ограничения за използване на кедита.
There will be no restriction of buggy use for the participants.
There will be no restriction for caddies.
4. Равенство / Decision of ties
Всички равенства ще бъдат решени по хендикап или чрез плей-оф от картата за
резултати за последния ден, последните 9, 6, 3 дупки, последната дупка.
* Вторите 9 дупки на игрището винаги се имат в предвид като последни дупки,
независимо от стартовата дупка на играча.
All ties will be decided by handicap or a scorecard play-off over the results of the last 9, 6, 3 holes or
last hole.
*The back nine holes are always considered as last 9 no matter of the starting hole of the player.
5. Дисквалификации / Disqualifications
- Всеки участник, който не се яви навреме или закъснее с повече от 5 минути за
своето стартово време ще бъде дисквалифициран;
Each participant who is not present at their starting time or is late for over 5 minutes after their
starting time shall be disqualified.
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- Всички участници трябва да използват топки и клъбове включени в позволения
списък на R&A. При установяване на нарушение, наказанието е дисквалификация;
Participants are obliged to use golf balls and driving clubs, that are listed as
conforming according to the R&A.
- Комитета има право да дисквалифицира всеки участник представил грешна
информация при регистрация.
The Tournament Committee reserves the right to disqualify each participant who has presented
false information upon registration.
6. При съмнения и спорове относно правилника участниците трябва да се обърнат
към главния съдия на турнира.
All disputes regarding the competition rules and conditions must be referred to the Head Referee of
the tournament.
7. Играчите се задължават да спазват темпото на игра (Pace of Play) – определеното
от комитета време е средно 40 секунди на удар.
Pace of Play condition will apply - the average time for each shot is 40 seconds.
Времето за търсене на топката за игра е максимум 3 минути.
The maximum time for ball searching is no more than 3 minutes.
При невъзможност за отбелязване на точки в стейбълфорд формата, играчите са
длъжни да вдигнат топката си, за да запазят темпото на игра.
Upon being unable to score points in the Stableford divisions, participants are to pick up their ball
to follow the Pace of Play.
8. Подписването и проверката на картите за резултати трябва да става само и
единствено в определената за това зона.
All results and scorecards are to be checked and signed at the scoring zone only.
9. Комитета на турнира си запазва правото на промяна на турнирните правила при
необходимост.
The Tournament Committee reserves the right to vary the Tournament conditions if it is
necessary.
За повече информация/For more information: marketing@piringolf.bg;

