MercedesTrophy България 2011
Квалификации, 21 – 23 май
Thracian Cliffs, BlackSeaRama и Lighthouse

Регистрация
Регистрацията ще се извършва в офиса на Българската голф асоциация, разположен в
Клубната сграда на Lighthouse. Таксата за участие може да платите в Прошопа на
Lighthouse. Крайният срок е 18 часа на 20 май. Ако не успеете да се регистрирате лично,
моля свържете се с г-н Константин Икономов, БГА, на телефон +359 888698991, преди
изтичането на крайния срок.

Програма
20 май, Тренировъчен ден, Lighthouse
От 8.00 ч.

Регистрация
Игрището на Lighthouse ще бъде отворено за игра за регистрираните
участници през целия ден. Моля да запазите предварително стартово време в
Прошопа, Марина Дянкова, телефон 0886 940023.

18 ч.

Край на регистрацията

19 ч.

Коктейл за откриването на турнира в Клубната сграда на Lighthouse; по време
на коктейла представител на БГА ще разясни регламента и ще даде
организационна информация.

Информация за разпределението на флайтовете и стартовите времена за първия игрален
ден ще бъде на разположение след 19 часа в прошоповете както на Lighthouse, така и на
Thracian Cliffs и BlackSeaRama. Флайтовете за първия игрален ден ще бъдат направени
според хендикапа на играчите; за втория и третия ден – според резултатите от предходните
дни. Обща организационна информация ще бъде налична в прошоповете на трите игрища.
Информацията за разпределението на флайтовете и стартовите времена за следващия
игрален ден ще бъде налична след обобщаване на резултатите от деня, не по-рано от 18
часа. Организирани трансфери няма да бъдат предлагани. Играчите носят отговорност за
спазването на стартовите си времена. Бъгита ще бъдат налични в прошоповете срещу
заплащане. Играещите в Дивизия А могат да ползват бъгита само след представяне на
нарочно медицинско свидетелство.
За контакт:
Прошоп Lighthouse: +359 886940023
Прошоп Thracian Cliffs: +359 58510550
Прошоп BlackSeaRama: +359 889901957

21 май, Първи игрален ден
Дивизия А
Дивизия B
Дивизия С

Lighthouse, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка
Thracian Cliffs, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка
BlackSeaRama, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка

Тренировъчните игрища ще бъдат отворени от 7 часа. Сандвичи и напитки ще бъдат
предложени на 10-та дупка.
От 10 ч.

Възможност за пробно шофиране на актуалната гама автомобили MercedesBenz, Клубна сграда, BlackSeaRama

13 ч.

Голф-академия за начинаещи и придружители, BlackSeaRama (предварителна
регистрация в Прошопа на BlackSeaRama)

След 19 ч.

Thracian Cliffs Soft Opening Party (подробности ще бъдат съобщени
допълнително от домакините от Thracian Cliffs).

22 май, Втори игрален ден
Дивизия А
Дивизия B
Дивизия С

BlackSeaRama, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка
Lighthouse, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка
Thracian Cliffs, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка

Тренировъчните игрища ще бъдат отворени от 7 часа. Сандвичи и напитки ще бъдат
предложени на 10-та дупка.
От 10 ч.

Възможност за пробно шофиране на актуалната гама автомобили MercedesBenz, Клубна сграда, BlackSeaRama

11 ч.

Голф-академия за начинаещи и придружители, Lighthouse (предварителна
регистрация в Прошопа на Lighthouse)
или
Специална програма с пробно шофиране за дамите-гости

23 май, Трети игрален ден
Дивизия А
Дивизия B
Дивизия С

Thracian Cliffs, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка
BlackSeaRama, последователен старт от 9 часа, 1-ва дупка
Lighthouse, последователен старт от 9 часа, 1-ва и 10-та дупка

Тренировъчните игрища ще бъдат отворени от 7 часа. Сандвичи и напитки ще бъдат
предложени на 10-та дупка.
От 10 ч.

Възможност за пробно шофиране на актуалната гама автомобили MercedesBenz, Клубна сграда, BlackSeaRama

19 ч.

Церемония по награждаване на победителите в турнира и коктейл, Клубна
сграда, BlackSeaRama.

MercedesTrophy България 2011

Правила на турнира
MercedesTrophy България 2011 се провежда под егидата на Българската голф асоциация.
Турнирът ще бъде игран по правилата на БГА и по местните правила на домакинстващите
голф-клубове. Официалните правила на БГА следват и съвпадат с правилата на Royal &
Ancient Golf Club of St. Andrews.

Квалификации
Квалификациите ще бъдат проведени в три игрални дни – 21, 22 и 23 май 2011 година, на
три игрища – Thracian Cliffs, BlackSeaRama и Lighthouse. Предишният ден 20 май, е
определен за тренировъчен ден. Всяка дивизия ще играе на определено игрище в
различните дни. Крайното класиране ще бъде формирано от сборния резултат на всеки
играч в трите турнирни дни.
Форматът на игра ще бъде индивидуален стейбълфорд в три хендикап-дивизии.
Дивизия А
Дивизия B
Дивизия С

до 12,4
от 12,5 до 24,4
от 24,5 до 36

Дивизия А ще играе грос, Дивизии В и С – нет.
Първите трима класирани във всяка дивизия печелят предметни награди от спонсорите. В
допълнение, ще бъдат дадени и награди за най-млад играч, най-добре представила се
дама, nearest-to-the-pin и longest drive, също предоставени от спонсорите.
За Националния финал се класират първите 24 играчи от всяка дивизия.
Право на участие в квалификациите имат играчи от всички възрасти, националности и
местожителство. Всички участници имат право на класиране и разпределяне на наградния
фонд. Право на класиране за Националния финал имат само
-

играчи с адрес на постоянно пребиване в България;
играчи, които имат навършени 18 години;
играчи с официален хендикап до 36.

Таксата за участие ще бъде 50 лева общо за трите турнирни дни.

Национален финал
Националният финал ще бъде проведен в един игрален ден на 25 юни 2011 година в Pirin
Golf & Country Club. Предишният ден, 24 юни, е определен за тренировъчен ден. Всички
дивизии ще играят само Ian Woosnam Course на Pirin Golf & Country Club, като крайният
резултат ще бъде резултатът на всеки играч само от игралния ден на Националния финал.
Форматът на игра ще бъде индивидуален стейбълфорд в три хендикап-дивизии.
Дивизия А
Дивизия B
Дивизия С

до 12,4
от 12,5 до 24,4
от 24,5 до 36

Дивизия А ще играе грос, Дивизии В и С – нет.
За Световния финал се класира най-добре представилият се играч от всяка дивизия (общо
трима играчи). Те формират Отбор България за Световния финал. В допълнение, първите
трима нет от всяка дивизия ще получат предметни награди; ще бъдат дадени и награди за
най-добре представила се дама, nearest-to-the-pin и longest drive, предоставени от
спонсорите.
Право на участие в Националния финал имат всички играчи с адрес на постоянно
пребиване в България, които са навършили 18 години и имат официален хендикап до 36.
Всички участници имат право на класиране и разпределяне на наградния фонд. Право на
класиране за Световния финал имат само играчи, които са клиенти на марката MercedesBenz.
Организаторите на турнира си запазват правото за промени в програмата на събитието и в
условията за игра. Организаторите заедно с БГА си запазват правото да вземат
окончателно решение по отношение на правилата и тяхното прилагане.

