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Международният Младежки Шампионат ПРО ГОЛФ е 
създаден и ще се проведе под мотото „Учи и Спортувай“. 
Целта на Шампионата е да събере под един флаг учащи 
се от всички възрасти – от тези от началното училище, 
през про-гимназистите и колежаните до студентите в 
университета, които пък досега нямаха свое поле за 
изява. Четирите категории в турнира дава възможност 
на младежите да премерят сили със своите връстници в 

ПРО ГОЛФ СПОРТЕН КЛУБ
Гр. София, България

Тел: +359 889 300 059;
 +359 889 712 051

E-mail: progolf@progolf.bg
сайт : htpp://www.progolf.bg/JIPGC 

Голф Клуб „Правец“
ул. Езерото, 35,2161, гр. Правец

БЪЛГАРИЯ

Тел: +359 (0) 7133 98 93
Мобилен: +359 (0) 887 844 733

мейл: info@pravets-golfclub.com
сайт: pravets-golfclub.com

1. ДОМАКИН-ОРГАНИЗАТОР

3. УСЛОВИЯ 
на Шампионата.

2. ИГРИЩЕ-ДОМАКИН

• Шампионатът ще се реши в 3 състезателни кръга от 18 дупки 
всеки във формат строук (брой удари), съгласно Правилата 
на Голфа, одобрени от R&A Rulles Limited и Допълнителните 
Местни Правила, одобрени от Комитета на Шампионата.

• Шампионатът ще се проведе без КЪТ (пресявка) във всиаки 
категории.

• В случай на равенство след трите кръга в Шампионата, 
победителят ще се реши с плей-оф „внезапна смърт“ игран на 
дупки определни от Комитета на Шампионата преди началото 
на състезанието. Плей-офа ще проведе веднага след като са 
завършили и последните състезатели.

• Равенствата за другите места в класирането ще се решават 
след според най-ниския резултат на последните 18, 9, 6, 3 или 
1 дупки.
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• Допускат се най-много 120 участника, 
с предимство по реда на пристигане на 

регистрациите.

• Всяка категория има 10 гарантирани места до 1 юли, 2020 г.

• Всички останали места се разпределят по реда на записван е, независимо от броя на 
записаните играчи във всяка категория.

• В случай на свободни места в някоя от категориите след 2 юли 2020 г, те ще бъдат 
разпределени на играчи то други категории според реда на записването им

• Крайният срок за записване е 15 юли, 2020 г, когато че бъде публикуван и крайният 
списък с участници по категории.

• В случай на свободни места след 15, юли, 2020 г, те ще бъдат обявени за 
допълнителни заявки с краен срок 3 август, 2020, след което, няма да се приемат 
повече заявки.

за участие в Шампионата се допускат всички аматьори 
родени през или след 1996 г., членове на голф клубове и с 

лични хендикапи попадащи в обявените хендикап граници. Хендикапите трябва да са 
потвърдени от съответния сертифициращ голф клуб или голф федерация.

6. ПРАВО на УЧАСТИЕ 

7. БРОЙ НА УАЧСТНИЦИТЕ

•Вторник, 4 август, 2020 г.

8.РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА  

• U24 Момичета – момичета родени през и след 1996 г.

• U24 Момчета – момчета родени през и след 1996 г.

• U19 Момичета – момичета родени през и след 2001 г.

• U19 Момчета – момчета родени през и след 2001 г.

• U16 Момичета – момичета родени през и след 2004 г.

• U16 Момчета – момчета родени през и след 2004 г.

• U13 Момичета – момичета родени през и след 2007 г.

• U13 Момчета – момчета родени през и след 2007 г.

• U24 Момичета – 18.0 - зелени

• U24 Момчета – 18.0 - бели

• U19 Момичета – 18.0 - зелени

• U19 Момчета – 18.0 - бели

• U16 Момичета – 18.0 - зелени

• U16 Момчета – 18.0 - бели

• U13 Момичета – 24.0 - червени

• U13 Момчета – 24.0 - червени

4. КАТЕГОРИИ: 5. ХЕНДИКАП ОГРАНИЧЕНИЯ
И ИГРАЛНИ ТИЙ-БОКСОВЕ

9.ОФИЦИАЛЕН 
ТРЕНИРОВЪЧЕН КРЪГонлайн записването става на адрес: 

http://progolf.bg/registration-jipgc
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Entry fee 
& payment 

трябва да се извърши след подаване на заявката за участие по банковата сметка 
на клуба организатор: 

Сдружение „Про Голф Спортен Клуб“

София, България
П.к. 1164
бул. Христо Смирненски, ет. 6

IBAN : BG18 UNCR 7000 1523 4461 47

SWIFT: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк

1000, София, ул. Света Неделя, 7

11. ПЛАЩАНЕ

10. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНЕ

3 състезателни кръга

 1 официален тренировъчен кръг

 Допълнителни тренировъчни кръгове 
на преференциална цена.

 Безплатни тренировъчни топки

 Подарък за Добре Дошли

 Дневен пакет с храна (вода, банан, 
сладък и солен бар)

 Павилион с Български национални 
традиции по време на състезателните и 
тренировъчните кръгове.

 Дълъг обяд в състезателните дни.
 
Официална церемония по награждаването 
с награди за заелите първите 3 места във 
всяка от 8-те категории.

 Официална Гала вечеря.
 DJ парти, водено от голфър.

Таксата за участие е левовата равностойност на 80 евро и включва:



За резервации, моля, свържете се хотела не по-късно от 30 юни, 2020 г., директно на:

Тел: +359 (0) 7133 98 93

Мобилен: +359 (0) 887 844 733

Fax: +359 (0) 887 844 775

E-mail: info@pravets-golfclub.com

12. НАСТАНЯВАНЕ организаторите на турнира предлагат 
настаняване в хотел 
**** „РИУ Правец Голф & СПА“. 

www.progolf.bg/JIPGC



WORLD AMATEUR GOLF RANKING EVENT
WORLD LADIES AMATEUR GOLF RANKING EVENT

AUGUST 05TH – 07TH 2020
Pravets Golf Club, BULGARIA

Championship website : 
htpp://www.progolf.bg/JIPGC

20
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JUNIOR INTERNATIONAL PRO GOLF CHAMPIONSHIP is 
created with the motto "Learn and Sport". The purpose 
of the tournament is to bring together under one �ag 
students of all ages, namely those from primary school, 
little-grown students, high school students and university 
students who have not had a field in Europe so far. The 
four categories of the tournament allow each youth to 
measure strength with their peers in a true WAGR event.

•The Championship will be decided by strokes over three 
rounds of 18 holes each, in accordance with the Rules of 
Golf as approved by the R&A Rules Limited and with the 
Supplementary Local Rules as approved by the Championship 
Committee

•There will be no cut in all categories

•In the event of a tie after three rounds of the Championship, 
the winner will be decided by a sudden death play-o� on the 
holes determined by the Championship Committee before 
the Championship commences. The Play-off will take place 
immediately after the last players have �nished their round.

•Ties for other prizes will be decided by the lowest score for the 
last 18, 9, 6, 3 or 1 hole.

PRO GOLF SPORTS CLUB
Sofia, BULGARIA

Tel. : +359 889 300 059; 
+359 889 712 051

E-mail : progolf@progolf.bg
Website : www.progolf.bg/JIPGC

Pravtes Golf Club
Ezeroto 35, 2161 Pravets, BULGARIA

Tel: +359 (0) 7133 98 93
Mobile: +359 (0) 887 844 733

Fax: +359 (0) 887 844 775

E-mail : info@pravets-golfclub.com
Website : pravets-golfclub.com

3. CONDITIONS
   v

1. HOST 2. VENUE 
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all amateur players born in 1996 and younger who are members of an 
a�liated golf club and have an exact handicap within the announced 

HCP limits are eligible to compete in the Championship. Handicaps must be certified by 
their home club or national golf federation.

• there are 120 available entries that are �lled by the principle “�rst come �rst 
served” 

• each category has 10 guaranteed places until 1st of July 2020

• all other places are divided according to the principle “first come first served” regardless of 
the number of enrolled participants in any of the categories

• if there are free places in some categories on the 2nd of July 2020 these places will be 
released for participants in other categories again following the principle “�rst come �rst 
served”

• the deadline for entry is July 15th 2020, then the list of accepted participants will be 
announced by category

• if there are still vacant places after July 15th 2020, they will be announced and put up for 
additional subscription by August 3th 2020, after that date no more entries will be accepted

6. ELIGIBILITY 

7. FIELD

•Tuesday August 4th 2020

8.ENTRY FORM

• U24 Girls – girls born in 1996 and younger

• U24 Boys – boys born in 1996 and younger

• U19 Girls – girls born in 2001 and younger

• U19 Boys – boys born in 2001 and younger

• U16 Girls – girls born in 2004 and younger

• U16 Boys – boys born in 2004 and younger

• U13 Girls – girls born in 2007 and younger

• U13 Boys – boys born in 2007 and younger

• U24 Girls – 18.0 - green tees

• U24 Boys – 18.0 - white tees

• U19 Girls – 18.0 - green tees

• U19 Boys – 18.0 - white tees

• U16 Girls – 18.0 - green tees

• U16 Boys – 18.0 - white tees

• U13 Girls – 24.0 - red tees

• U13 Boys – 24.0 - red tees

4. CATEGORIES 5. HANDICAP LIMITS 
AND TEES

9.OFFICIAL PRACTICE ROUND
online entry is available at 
http://progolf.bg/registration-jipgc
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Entry fee 
& payment 

must be made by submitting the entry form to the following bank account:

RECIPIENT : Sdruzhenie “Sporten Club Pro Golf”

1164 Sofia, Bulgaria

11, Hristo Smirnenski, blvd, et.6

IBAN : BG18 UNCR 7000 1523 4461 47

SWIFT: UNCRBGSF

Unicredit Bulbank: 

1000, So�a, 7, Sveta So�a str.

11. PAYMENT

10. ENTRY FEE AND PAYMENT 

3 competitive rounds

1 o�cial practice round

Additional practice rounds on special prices

Complimentary range balls

Welcome gift – SURPRISE

Daily food package (water, banana, sweet 
bar, salty bar)

Pavilion with Bulgarian national traditions – 
in all competitive and practice rounds

Long lunch in competitive days

Official prize giving ceremony with trophies 
for the winners in all 8 categories (1st,2nd 
and 3th places)

Official Gala dinner – Bulgarian BBQ
DJ party with a Jockey ex-Bulgarian national 
golf player turned Pro

Тhe entry fee is 80 euro and included



Please, contact the hotel reservation o�ce not later than 30 June, 2020, directly at:

Tel: +359 (0) 7133 98 93

Mobile: +359 (0) 887 844 733

Fax: +359 (0) 887 844 775

E-mail: info@pravets-golfclub.com

12. ACCOMODATION tournament host offers an accommodation 
in ****RIU Pravets Golf & SPA, as follows :

www.progolf.bg/JIPGC


