Седемнадесети държавен
шампионат за аматьори
Десети държавен шампионат
за младежи и девойки
Българската голф асоциация има удоволствието да ви покани на Седемнадесетия
държавен шампионат за аматьори и Десетия държавен шампионат за младежи и
девойки. През 2022 домакин на събитието ще бъди Пирин Голф и Кънтри Клуб.
Турнирът ще се проведе на 16 и 17 юли и ще се играе в два последователни кръга
по 18 дупки на игрището, проектирано от Иън Узнам. Право на участие имат само
български граждани.
Участниците ще бъдат разделени по хендикап в следните дивизии:
ШАМПИОНАТНА: 					
Мъже 0 – 14 хкп						
Жени 0 – 18 хкп						
Мид-Ам 0 – 14 хкп					
Ветерани 0 – 14 хкп					
Младежи - 0 – 14 хкп
Девойки - 0 – 19 хкп

ПЛЕЙТ:
Мъже – 15 – 28 хкп
Жени – 19 – 28 хкп
Младежи – 15 – 28 хкп
Девойки – 19 – 28 хкп

Всички участници в Шампионатната дивизия ще играят строук плей (игра на
удари). Всички участници в Плейт дивизията ще играят стейбълфорд (игра на
точки).
Моля, попълнете и изпратете формулярите за участие не по-късно от вторник, 12
юли 2022 г. до: office@golfbg.net

УСЛОВИЯ
1. Записванията стават чрез попълване на формуляра за участие или AM.GOLF,
всички детайли трябва да бъдат вписани.
2. Формулярите за участие трябва да бъдат изпратени на е-мейла на Българската
голф асоциация
office@golfbg.net не по-късно от 12 юли 2021 г.
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 според действащите Правила на
аматьорския статут.
5. Право на участие имат само български граждани, навършили 18 г. (при мъже и
жени).
6. Право на у частие в дивизия за ветерани имат само български граждани, мъже,
навършили 50 г.
7. Хендикап лимити.
В Шампионатната дивизия лимитът за участие е:
мъже, мид-ам,ветерани и младежи – до 14,4 точен
хендикап жени и девойки – до 18,4 точен хендикап
В Плейт дивизията лимитът за участие е:
мъже и младежи – 14,5 – 28 точен хендикап
жени и девойки – 18,5 – 28 точен хендикап
7. Таксата за участие е 235 лева за мъже и жени и 175 лева за младежи и девойки.
Тя трябва да бъде заплатена преди започване на състезанието или в деня за
регистрация.
Таксата влючва:
• Подарък за добре дошъл
• Два състезателни кръга на 17 и 18 юли
• Плод и вода по време на турнирните дни
• Коктейл за закриването на турнира с включени напитки
• Купи и награди
Участниците мога да запазят тренировъчен кръг на цена от 65 лева (над 18
години) и 35 лева (под 18 години) на proshop@piringolf.bg

ТУРНИРНИ ПРАВИЛА

1. Състезателят трябва да бъде аматьор според действащите Правила на аматьорския статут.
2. Победител във всяка от дивизиите ще бъде определен след игра на 36 дупки съответно според
дивизията:
3. Шампионатни – най-нисък брой удари от двата кръга. Плейт – най-висок брой точки от двата
кръга.
4. При равенство за първо място в Шампионатната дивизия ще бъде игран плейоф (внезапна
смърт) от 9 дупка. Други равенства ще бъдат решени от картата за резултати за последния ден,
последните 9 дупки, последните 6 дупки, последните 3 дупки, последната дупка, а ако резултатът
все още е равен, същата процедура ще бъде повторена за първия ден.
5. Всеки участник, който закъснее над 5 мин. за старта си, ще бъде дисквалифициран.
6. Всички участници трябва да използват топки и клъбове, включени в позволения списък на
R&A.
7. Кедита могат да се ползват от всички дивизии. Право на използване на бъгита имат играчите в
Плейт и дивизията за ветерани.
8. Комитетът на турнира си запазва правото за промяна на турнирните правила при
необходимост.
9. Комитетът има право да дисквалифицира всеки участник, представил грешна информация
при
регистрация.
10. При съмнения и спорове относно правилника, участниците трябва да се обърнат към главния
съдия на турнира.
11. Играчите се задължават да спазват определеното от Комитета време за игра (Pace of Play) –
средно
15 минути на дупка.
12. Подписването и проверката на картите за резултати трябва да става в определената за това
зона.
13. Максималният брой участници е 120 – при регистрация на повече от 120 участника
предимство
имат тези с по-ниски хендикапи.
14. Участниците в дивизията за ветерани трябва да имат навършени 50 г. преди 0:00 ч. на 16 юли
2022 г.
15. Участниците в Мид-ам дивизията трябва да имат навършени 30 г. преди 0:00 ч. на 16 юли 2022
г.

НАГРАДИ
• В Шампионатната дивизия при мъжете ще има награди за 1-во Грос и 1-во Нет място
• В Шампионатната дивизия при жените ще има награда за 1-во Грос и за 1-во Нет място
• В Шампионатната дивизия при младежите и девойките ще има награда за 1-во Грос място и
за 1-во Нет място
• В Шампионатната Мид-ам дивизия ще има награди за 1-во Гро с и 1-во Нет място
• В Шампионатната дивизия за ветерани ще има награди за 1-во Грос и 1-во Нет място
• В Плейт дивизията за мъже и ветерани ще има награди за 1-во и 2-ро място
• В Плейт дивизията за жени ще има награда за 1-во място
• В Плейт дивизията за младежи и девойки (заедно) ще има награди за 1-во, 2-ро и 3-то място
• Всички победители ще получат трофеи.
• Победителят в Шампионатната дивизия при мъжете ще бъде обявен за Държавен шампион –
Мъже 2021.
• Победителката в Шампионатната дивизия при жените ще бъде обявена за Държавен
шампион на
България – Жени за 2022 г.
• Победителят в Шампионатната дивизия за младежи ще бъде обявен за Държавен шампион
на
България – Младежи за 2022 г.
• Победителката в Шампионатната дивизия за девойки ще бъде обявена за Държавен
шампион на България – Девойки за 2022 г.
• Победителят в Мид-ам дивизията ще бъде обявен за Държавен шампион – Мид-ам 2022.
• Победителят в дивизията за ветерани ще бъде обявен за Държавен шампион – Ветерани
2022.
ПРОГРАМА
петък, 15 юли
09:00 - 18:00 - Регистрация (при невъзможност за регистриране в този период, моля,
потвърдете участието си на посочените телефони)
Официален тренировъчен кръг
събота, 16 юли
08:30 - Първи кръг 18 дупки
неделя, 17 юли
08:30 - Втори кръг 18 дупки
17:00 = Церемония по награждаване и коктейл

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТАРТОВИТЕ ВРЕМЕНА
Стартовите времена за първия кръг ще бъдат обявени след края на регистрацията в петък (15
юли). Всеки участник, който не потвърди участието си в петък, 15 юли,
НЯМА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В ТЯХ.
Стартовите времена за финалния кръг ще бъдат изложени в клубна къща, АМ.GOLF и на
станицата на БГА (www.golfbg.com) един час след приключването на последния флайт в
събота.
Стартовите времена за първия ден ще бъдат направени по хендикап. Стартовите времена за
втория ден ще бъдат направени по Грос резултат.
За повече информация се свържете с турнирния директор:
Константин Икономов – 0888 698991
Всички играчи трябва да се регистрират преди започване на тренировъчния кръг или найкъсно преди започване на първия кръг от турнира.
Играчите трябва предварително да запазят стартови времена за тренировъчния кръг (на
цена от 65 лева (на 18 години) и 35 лева (под 18 години)) и бъгита (само за играчи от дивизиите
Плейт и Ветерани) в прошопа на клуба или на е-mail: proshop@piringolf.bg
ЗА КОНТАКТИ:
Константин Икономов
Мениджър на Българската голф асоциация
k.ikonomov@golfbg.net

