
3IRON.CLUB ТУРНИР – 18.04.2015 

1. ФОРМАТ 

Играчите се разпределят в две дивизии спрямо хендикапа: 

 Дивизия А – 0 – 14 – индивидуален строук плей - нет 

 Дивизия Б – 15 – 28 – индивидуален стейлбълфорд 

Всички участници ще играят с ¾ от игровия си хендикап. Играчи с хендикап по-висок от максималния ще играят с 28. 
 
2. УЧАСТИЕ. СТАРТОВИ ВРЕМЕНА И ГРУПИ 
 
Турнира ще се проведе на 18 април 2015 година. Записването е на база на последователността на постъпилите заявки. 
При проявен по-голям интерес може да бъдат записани и допълнителни участници, при наличие на свободни 
стартови времена. 
 
Стартовите времена ще бъдат обявени най-късно на 17 април 2015 година на www.3iron.club/blog , както и ще са 
обявени в страницата на 3iron.club във Фейсбук. Турнира ще е с последователен старт от 1во тий в часовете от 9:30 до 
11:10 (включително). 
 
Участниците сами заплащат таксата си за игра в Голф Клуб Света София, както и такса за участие от 5 лева, която служи 
за формиране на награден фонд.  
 
Участниците сами заплащат консумацията на храни и напитки в Голф Клуб Света София. 
 
3. ТИЙТА 
 
Дивизия А – мъже (бели), жени (сини). Дивизия Б – мъже (жълти), жени (червени). 
 
4. НАГРАДИ И ПОБЕДИТЕЛИ 
 
Победител в дивизия А е играчът с най-нисък нетен строук плей резултат. Победител в дивизия Б е играчът с най-
висок нетен стейбълфорд резултат. При равенство победителя ще бъде определено чрез сравнение на резултатите от 
последните 9, 6, 3 дупки или последната дупка. 
 
Наградния фонд събран от всички участници се дели на две равни части за победителите в (А) и (Б) девизии. Има само 
две награди – за първите места в съответните девизии. Класираните на второ и трето място ще получат грамоти.  
 
Резултатите ще бъдат обявени след обработване на всички скор карти. Очакван час за обявяване на наградите 16:30. 
Награждаването ще бъде в ресторанта на Голф Клуб Света София. 
 
5. ТЕМПО НА ИГРА 
 
Oчаква се участниците да спазват добро темпо на игра, според правилата за време. Наказания за бавна игра могат да 
бъдат налагани от екипа на Голф Клуб Света София. 
 
6.ПРЕДАВАНЕ НА КАРТИТЕ С РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 
 
Всички участници трябва да предадат своите карти с резултати според Правило 6-6b в Прошопа на Голф Клуб Света 
София. Всяка карта с резултат се счита за предадена, когато е оставена на мястото за записване и предаване на 
резултати (“Scoring or Recording Area”). Картите с резултатите ще бъдат обработени от Голф Клуб Света София, които 
ще подготвят и списъка с крайното класиране. 

http://www.3iron.club/blog

