
        
                 

                  
               

                    
                  

                
                 

              
             

      
               

 

 

 

 

 

    
    

 

 
https://www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome/

16th President’s Cup  
27 февруари - 04 март

ХОТЕЛЪТ

Kempinski The Dome *****, Белек



ХОТЕЛЪТ



   
                 

            

        
                 

                
                   

                  
              

                 
 

                     
                    
                  

        
                 

                
                   

                  
              

                 
 

        
                 

                
                  

             
                 

             
    

      
                

                
                  

               
                

             
    

                     
                    
                  

                
                

                  
               

                
             

    

      
                

                
                  

               
                

             
      

 

     

                     
                    
                  

 

     

            
                

                  
                    

 
 

     

               
                   

                    
                   

                
               

         
          

     

            
                   

                    
                   

                
               

         
          

            
                   

                    
                   

                
               

         
          

             
                   

                    
                   

                
               

                 
  

 
        

             
                   

                    
                   

                
               

                 
  

Montgomerie Мaxx Royal
   

http://www.montgomeriemaxxroyal.com

ИГРИЩАТА

18 дупки, 6522 метра



 

    
      

                   
                  

                  
                   

                   
                     

       

     
     

                   
                  

                
              

 
                

                       
                      

     

                
                       

                       
 

     

                   
                  

                
            

     

                
                       

                      

 

 

 

           
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

https://www.corneliaresort.com/EN/Cornelia-Golf-Club/

   
Cornelia Golf Club

ИГРИЩАТА

18 дупки, 6373 метра



 

    
      

                   
                  

                  
                   

                   
                     

       

     
     

                   
                  

                
              

 
                

                       
                      

     

                
                       

                       
 

     

                   
                  

                
            

     

                
                       

                      

 

 

 

     

 

 

 

             

   
   

   
PGA Sultan Golf Club
http://agc.com.tr/?page_id=21955&lang=tr

ИГРИЩАТА

18 дупки, 6477 метра



 

    
      

                   
                  

                  
                   

                   
                     

       

     
     

                   
                  

                
              

 
                

                       
                      

     

                
                       

                       
 

     

                   
                  

                
            

     

                
                       

                      

 

 

 

     

 

 

 

             

   
   

   
   

   
   

  
   

http://agc.com.tr/?page_id=22008&lang=tr

The Pasha Golf Club

ИГРИЩАТА

18 дупки, 5731 метра



  

 

   
      

    

                
              
               
               

                

  
           
                
                
     

      
     
     
     

     
       
       
   

                 

        
              

     

     
       
       
   
       

     
       

   
       

                 

               
     

               
     

                

             

 
   
   
 
   
   

       

                

 

                 

  

 

 

   

   

   

   

               
               

     
 

                  
     

                
               

                
                    
  

                   
  

  

            

  

     
       

   
       

        
           
   

                
         
  

  
           
                

     
                

    
      
     

        

     
       
        
   
       

                            

           

   

          
   

          
 

          
 

          
            

                

                
               

  
          

                

                
               

                
               

                
               

              
           
            
              

                               

     
     

     
       

   
       

  
   

   
        

                

     

           
  

                 

     
       

   
       

-1 x Maxx Royal Montgomerie
     

- 1 x PGA Sultan Golf Club
     

          
                

               
              

              
              

- 1 x Cornelia Golf Club - 1 x The Pasha Golf Club

                               

995 €
   
   

1095 €
   
   

  

Kempinski Hotel The Dome *****
Единична стая - голфър
Двама играчи в двойна стая
Голфър и неголфър
PGA Academy единична стая - голфър
PGA Academy двама играчи в двойна стая
PGA Academy голфър и неголфър

895 € на човек
1545 € на стая

995 € на човек
1645 € на стая

Полети
             

             
Анталия – Истанбул – четвъртък, 4 март; заминаван 16:30 / пристигане 17:55 – TK2417 
Истанбул – София – четвъртък, 4 март; заминаване 20:10 / пристигане 20:25 – TK1029

София – Истанбул – събота, 27 февруари; заминаване 16:30 / пристигане 17:55– TK1030 
Истанбул – Анталия – събота, 27 февруари; заминаване 02:15 / пристигане 03:20 – TK2428

Цената на полетите не е включена в цената. Всеки участник трябва сам да резервира билетите си.
Преференциална цена от Turkish Airlines - 320 Евро двупосочен билет

  

  GOLFER ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
           
        
               
    

• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите
• Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
               
• 4 грийн фийта на:

• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 3 март
• Голф подарък

НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

              • 5 нощувки в единична или двойна стая в Kempinski The Dome Hotel ***** (ол инклузив)



 

 

  
  

   

                 

         

      
      

          
        

            
        

              

    

       

                 

                 

           

       
                

        
               

         

  
       
        
                 
              

  

                

 
       

      

   

 
      
  
 

       

             
       

                 
     

           

      

          

                              

 
  

      
 
    

              

    
      

   

               

               

НАСТАНЯВАНЕ И ГОЛФ

PGA ACADEMY ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите
• Удобен автобусен трансфер от хотела до голф игрищата
               
• Голф клиника с PGA Professional – Борис Чакъров преди всеки кръг
• 2 турнирни кръга на:

•

   
    

      

- Maxx Royal Montgomerie - формат скрамбъл
     

      
       

      
- Cornelia Golf Club - формат скрамбъл 

2 игрални урока с Борис Чакъров на :
- PGA Sultan Golf Club
- The Pasha Golf Club

• Всички кръгове включват споделено бъги
• Тренировъчни топки
• Гала вечеря на 3 март
• Голф подарък

           

NON-GOLFER ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:
• Коктейл за “добре дошли” в централата на БГА. Теглене на отборите
        • Удобен автобусен трансфер от и до летището
• 5 нощувки в единична или двойна стая в Kempinski The Dome Hotel***** (ол инклузив)
• Гала вечеря на 3 март             

Депозит в размер на 50% трябва да бъде заплатен до сряда, 10 февруари 2021.

• 5 нощувки в единична или двойна стая в Kempinski The Dome Hotel***** (ол инклузив)



   
          
      
    
       
          

   
          
      
    
      
    
       
                    

      

          

      

                        
         

              
          
       

      

   
           
   

   
           
   

   
            

   
             
      

   

   

   
            

      

   
         
          
    
    

         

           
   

   

   
            

      

   
         
          
    
    

   
             

              

   
            

      

   
         
          
    
    

        
            
   

          
            
          
              

   
         
          
    
    

        
            

    
 

      

        
            
      
            

   
         
          
    
    

                    

       

   
                    
      
    
       
   

   
        

   
            

   

            
           

   

   

          
              

   
     
         

   
        

      
            

   
     

       

        

      

   

   
         
          
    
    

   
        
            
   

 
 

   

                    

   
         
           
    
    

      

   
        
            
   
      

      

        
            

      

   
        
      

   
         
           
    
    

   
         
          
    

           

        

    

          
      
    
        

   
           

    
        

   

   

   

       

            
   

   
           
      

   
         
          
    

           

        

    

   
           

    
      

   
           

    
            
                  

     
         

     
         
       
           

        
      
           

                    

   
         
          
    
    

       

            
           
       

      

       

         
           
    
    

           

           

         

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

събота, 27 февруари
          
      

• 03:20 Пристигане в Анталия
• 03:45 Трансфер до официалния хотел

неделя, 28 февруари
• 03:20 Пристигане в Анталия

• 21:15 Излитане от София за Истанбул
• 19:15 Пристигане на летището за полета до Истанбул

• 03:45 Трансфер до официалния хотел
• 11:30 The Pasha Golf Club, Първи кръг от 16th President’s Cup
• Свободна вечер

понеделник, 1 март
• 08:30 Трансфер до Maxx Royal Montgomerie
• 10:00 Maxx Royal Montgomerie, Втори кръг от 16th President’s Cup
• Свободна вечер

вторник, 2 март
• 08:30 Трансфер до Cornelia Golf Club
• 10:00 Cornelia Golf Club, Трети кръг от 16th President’s Cup
• Свободна вечер

сряда, 3 март

      
            • 10:00 PGA Sultan Golf Club, Финален кръг на 16th President’s Cup

• 19:00 Гала вечеря и награждаване

   
         
           
    
    

четвъртък, 4 март
• 13:00 Трансфер до летището
• 14:30 Check-in на летището за полета до София
• 16:30 Излитане от Анталия
• 20:25 Пристигане в София

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Жребии и стартови времена за всеки кръг ще бъдат изложени в хотела и ще бъдат изпратени по мейл.

ЗА КОНТАКТ:
Константин Икономов 
+359 888 698 991
k.ikonomov@golfbg.net



                  
     

Формат на състезанието
Участниците в турнира ще бъдат разделени в три хендикап категории и ще се състезават срещу играчи 
от същата група.

A дивизия – 0 – 12 хендикап
B дивизия – 13 – 19 хендикап

 C дивизия – 20 – 28 хендикап
Финалните дивизии ще бъдат определени след приключване на регистрацията.

FOURBALL
При формат Fourball отбор от двама играчи играе срещу отбор от други двама. Всеки играч от двата 
отбора играе дупката със собствената си топка. Всеки отбор взима най-добрия си резултат и го сравня- 
ва с този на противниковия отбор.

SINGLE MATCHES
Традиционен формат – всеки състезател играе срещу играч от другия отбор.

ХЕНДИКАПИ
Fourball – Играчът с най-нисък хендикап играе с 0 и трябва да даде удари на останалите, базирани на 
90% от разликата между неговия и другите хендикапи.
Singles – Играе се с пълната разлика между двата хендикапа, като от по-високия се извади по-ниския. 
Пример:
Играч A има хендикап 10, а играч Б хендикап 15, като разликата е 5 удара. Ударите на играч Б се разпре- 
делят по 5-те най-сложни дупки на игрището. Играчът с най-добрия нетен резултат печели дупката.

ФОРМАТ


