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YOUNG BULGARIAN GOLFERS 
COMPETED IN INTERNATIONAL 
SUMMER EVENTS
IN THE SUMMER OF 2015 THE NATIONAL TEAM TOOK 
PART IN A SERIES OF EVENTS COMPETING AGAINST 
SOME OF THE BEST PLAYERS FROM ALL OVER 
EUROPE. 

T
he English Girls Open Amateur Stroke Play Championship, Scottish 
Boys Open Amateur Stroke Play Championship, Hungarian Open 
Championship and Еuropean Young Masters 2015 – to name 
but a few of the tournaments that the team played in. Under the 

captaincy of Mr. Dennis Dimitrov, our young team competed against 
players from countries boasting long traditions in golf.

In late July, Captain Dennis Dimitrov and three players – Vladislav 
Marinov, Assen Mihailov and Lyubomir Kostov participated in one of the 
biggest Boys tournaments in Europe – the Scottish Boys Open Amateur 
Stroke Play.

МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ГОЛФ С 
УЧАСТИЕ В ПРЕСТИЖНИ 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪСТЕЗАНИЯ
В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ 
НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ГОЛФ ПРЕМЕРИХА СИЛИ С 
ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ИГРАЧИ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА. 

E
nglish Girls‘ Open Amateur Stroke Play Championship, Scottish 
Boys Open Amateur Stroke Play Championship, Hungarian Open 
Championship и Еuropean Young Masters 2015 са само част от 
състезанията, в които състезателите ни взеха участие. 

Под ръководството на капитана на отбора г-н Денис Димитров, 
младежите се изправиха срещу конкуренцията от държави с 
дългогодишни традиции в голфа. 

В края на юли Денис Димитров и трима състезатели – 
Владислав Маринов, Асен Михайлов и Любомир Костов участваха в 
един от най-големите турнири в Европа за младежи Scottish Boys 
Open Amateur Stroke Play Championship. 

Ивана Симеонова, София Селдемирова, Райан Стайков и 
Димитър Савов премериха сили на Еuropean Young Masters 2015 
– един от най-силните турнири в календара на Европейската 
голф асоциация, в който всяка година в оспорвана битка се 
срещат големите надежди на европейския голф. 

Най-голямото предизвикателство за момичетата от отбора 
пък бе English Girls Amateur Golf Open. Състезанието се проведе 
от 28 до 30 юли в Sheringham Golf Club, Северен Норфолк, Англия, 
където София Селдемирова, Ивана Симеонова, Виктория Генова 
и Стефани Скоканска се изправиха срещу едни от най-добрите 
девойки в Европа. София Селдемирова се класира за финала в 
последния ден и завърши на 18-о място – впечатляващ успех за 
младата ни състезателка.

Други два големи турнира, в които отборът взе участие, 
са Откритото първенство на Унгария и Откритото 
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първенство на Чехия. В Унгария бе целият национален отбор от 
9 състезатели, както и капитанът на отбора Денис Димитров 
и треньорът Ричард Лейн. Най-добри резултати постигна 
Владислав Маринов – седмо място, и София Селдемирова, която се 
класира трета.

На Открития шaмпионат на Чехия на предизвикателното 
игрище в Челадна участие взеха Асен Михайлов, Владислав 

Маринов и Любомир Костов, като най-добър резултат записа 
Любо Костов, класирайки се за финала.

Последното голямо предизвикателство за отбора през 
голф сезон 2015 бе Откритият шампионат на Турция, в който 
участваха София Селдемирова, Асен Михайлов и Любомир Костов. 
За пореден път София демонстрира невероятна игра и се 
класира на 3-то място при дамите.

Ivana Simeonova, Sofia Seldemirova, Ryan Staykov and Dimitar 
Savov competed in the European Young Masters 2015 – one of 
the strongest tournaments on the calendar of the European Golf 
Association, where each year the stars of European amateur golf 
play against each other. 

The biggest challenge for the girl’s team was the English Girls 
Amateur Golf Open. The competition was held from 28 to 30 July 
at Sheringham Golf Club, North Norfolk, England, where Sofia 
Seldemirova, Ivana Simeonova, Victoria Genova and Stephanie 
Skokanska went up against some of the best women golfers in 
Europe. Sofia Seldemirova qualified for the final on the last day and 
finished in 18th place – an impressive start for our young player

Two other major tournaments in which the team took part 
were the Hungarian Open and the Open Championship of the 

Czech Republic. In Hungary the full national team of 9 players 
were accompanied by team captain Denis Dimitrov and their 
coach Richard Lane. Vladislav Marinov took seventh in the Boys 
competition and in the Ladies division Sofia Seldemirova finished 
third.

The Czech Open was played on the challenging course in 
Cheladna where Assen Mihailov, Vladislav Marinov and Lyubomir 
Kostov made a good showing against the top players of the fast-
developing golf nation of the Czech Republic. The best result was 
returned by Lyubo Kostov who qualified for the final round. 

The last big challenge for the team during the golfing season 
was the Turkish Open Championship where Sofia Seldemirova, 
Assen Mihailov and Lyubomir Kostov part took. Sofia once again 
performed well and took third place in the Ladies division.

Fantastic success for our young National team player Sofia 
Seldemirova! She broke the top 1000 in the World Amateur 

Golf Ranking and is currently on 975th place!

Невероятен успех за младата състезателка от 
националния отбор София Селдемирова – влезе в 

топ 1000 в Световната ранглиста за аматьори и в 
момента заема 975-о място!
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Tenth Anniversary of the 
State National Amateur 
Golf Championship
Bulgarian Golf Association supports 
Austria’s Official Bid to host 2022 Ryder 
Cup 

Lyubomir Kostov (146) and Maya Kucherkova (180 strokes) are the 
golf amateur Champions of Bulgaria for 2015. Rayan Staykov (155 
strokes) won the trophy in the Boys Championship Division and Sofia 
Seldemirova (149 strokes) is the Girls Champion. In the Men’s net 
division the winner is Peter Stratiev and in the Ladies’ – Miroslava 
Mihailova.

96 players teed off in the 10th Anniversary of the State National 
Amateur Golf Championship, which was held over two rounds of 18 
holes at Pirin Golf & Country Club. The competition was organized by 
the Bulgarian Golf Association with the sponsorship of Audi – importer 
of Porsche BG, and Piccadilly Gourmet. The players competed in four 

Десети юбилеен 
шампионат по голф за 
аматьори
Българската голф асоциация изрази 
подкрепата си за кандидатурата на 
Австрия за домакинство на Ryder Cup 
през 2022 г.

Любомир Костов (146) и Мая Кучеркова (180 удара) са 
шампиони на България по голф за аматьори за 2015 г. Второто 
място при мъжете зае Александър Евтимов със сбор от 
155 удара, следван от Емил Марков със 156. При младежите 
шампионската титла спечели Райан Стайков със 155 удара, 
а при девойките София Селдемирова със 149 удара. В нетното 
класиране при мъжете победител е Петър Стратиев (148 
удара), а при жените – Мирослава Михайлова (159 удара).

96 играчи стартираха в Десетия юбилеен държавен 
шампионат по голф за аматьори, който се проведе в 
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categories – Men, Women, Boys 
and Girls, and two handicap 
divisions – Championship and 
Plate.

In the Plate Division Ivailo 
Filipov took the first place with 
80 stableford points. The Junior 
Plate Division was won by Borislav 
Krachanov followed by Martin 
Skokanski and Hristian Danchev.

During the State National 
Championship the players 
from the National Team and 
the Bulgarian Golf Association 
expressed their support for the 
Official Bid of Austria to host 
the most prestigious world 
team championship – the 
Ryder Cup in 2022.

два кръга по 18 дупки в 
Пирин голф и кънтри клуб. 
Състезанието се организира 
от Българската голф 
асоциация с подкрепата на 
вносителя на Audi “Порше 
БГ” и верига магазини 
„Пикадили“. Състезателите 
бяха разделени в четири 
категории – мъже, жени, 
младежи и девойки, и в 
две хендикап дивизии – 
шампионатна и плейт. 

В плейт дивизията най-
много стейбълфорд точки 

– 80, събра Ивайло Филипов. В 
класирането при младежите 
в челната тройка влязоха 
Борислав Крачанов, Мартин 
Скокански и Християн Данчев.

По време на Държавното 
първенство по голф 
състезателите от 
националния отбор и 
Българската голф асоциация 
изразиха своята подкрепа за 
кандидатурата на Австрия 
за домакинство на най-
престижния отборен турнир 
в света Ryder Cup през 2022 г. 

The Bulgarian team (Lyubomir Kostov, Assen Mihailov, Vladislav 
Marinov, Ryan Staykov, captained by Hristo Semovski) won 
silver medals at the European Team Shield Tournament, 

which was held at Pravets Golf Club (30.07-01.08). Teams from 12 
countries took part in the competition – Albania, Greece, Lithuania, 
Liechtenstein, Macedonia, Serbia, Croatia, Hungary, Romania, 
Ukraine, Malta and Bulgaria.

Българският отбор в състав Любомир Костов, Асен 
Михайлов, Владислав Маринов и Райан Стайков (с 
капитан Христо Семовски) завоюва сребърните 

медали в Европейския отборен шампионат по голф, 
който се проведе в Голф клуб “Правец”. В надпреварата 
участваха отбори от 12 страни – Албания, Гърция, Литва, 
Лихтенщайн, Македония, Сърбия, Хърватска, Унгария, 
Румъния, Украйна, Малта и България. 

Първият кръг от турнира се игра във формат игра 

БЪЛГАРСКИЯТ ТИМ СЪС 
СРЕБРО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ШАМПИОНАТ ПО ГОЛФ

BULGARIAN TEAM TOOK 
SILVER MEDALS AT THE 
EUROPEAN TEAM SHIELD 
CHAMPIONSHIP
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на удари. Рекордните горещини не попречиха на нашия тим 
да покаже невероятна игра, а Любомир Костов постигна 
национален рекорд и оглави класирането с невероятните 
7 удара под пара. През втория и третия ден всички отбори 
играха мач плей във формат сингълс и форсъмс. В първия 
мач плей кръг българският отбор се изправи срещу тима на 
Сърбия, чиито играчи са многократни шампиони от различни 
първенства. Въпреки прекъсванията на играта поради 
буря и светкавици, тимът ни успя да спечели с 3 от 3 мача 
и в петък следобед трябваше да премери сили с отбора на 
Литва. След трудна игра, 1 спечелен и 1 загубен мач всичко 
отново зависеше от Любомир Костов и неговия трети 
мач. Със стабилна игра и невероятна подкрепа за Любо от 
съотборници и приятели се стигна до плейоф, в който той 

демонстрира хъс и класа и спечели мача на 19-ата дупка. Така 
той класира България за финал с Гърция. 

Това бе и първият финал на страната ни в голям 
международен голф шампионат. Нашите момчета не се 
предадоха до последно, но въпреки добрата си игра загубиха 2 
от 3-те мача. Сребърните им медали са голямо постижение 
в историята на голфа у нас и със сигурност ще им донесат 
самочувствие за бъдещи турнири.

Всички участници останаха доволни от организацията 
на състезанието от страна на Европейската голф 
асоциация, Българската голф асоциация и Голф клуб “Правец”. 
Следващото второ издание на турнира ще се проведе през 
юли следващата година в Унгария.

The first round of the tournament was played in Stroke play format. 
Despite the heat our team performed very well and Lyubomir Kostov 
achieved an amazing score of 65, 7under par (a national record) and 
led the individual scores. On the second and third days the format 
changed to Match play – Singles and Foursomes. In the first Match 
play round the Bulgarians faced the Serbian team, whose players have 
collected many trophies from prestigious events. After the game was 
delayed several times due to dangerous weather, our team managed 
to win 3 out of 3 matches and on Friday afternoon had to go up against 
the Lithuanian team. With one win and one loss in hand, it all came 
down to Lyubomir Kostov’s match. His steady game and the fantastic 
support from team-mates and friends saw the match go to a play-off, 

which Lyubo won at the 19th hole. Thus Bulgaria qualified for the final 
against Greece.

It was the first final in a prestigious international golf event that 
our team had reached. Our golfers battled gamely until the end, but 
despite their excellent performances they lost 2 out of the 3 matches. 
Their silver medals are a great achievement in the history of Bulgarian 
golf and will definitely boost the players’ self-confidence for future 
tournaments.

All participants had an excellent week and were appreciative of the 
European Golf Association, the Bulgarian Golf Association and Pravets 
Golf Club who jointly organized and ran the event. The second edition of 
the tournament will be held next July in Hungary.
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С

лед 6 голф дни – един тренировъчен, 
два квалификационни във формат 
строук плей и три мач плей кръга при 
изключително горещо време тимът 
на Ирландия победи в последния си 
мач срещу финалистите от Италия 

и грабна третия си пореден и общо пети 
трофей в шампионата.

Българската голф асоциация и Голф клуб 
“Правец” бяха домакини на Европейското 
отборно първенство за ветерани, което 
се проведе от 1 до 6 септември. Общо 21 
страни с по шестима играчи се включиха 
в десетия юбилеен шампионат. Играчите 
на Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, 
Англия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, 
Италия, Люксембурт, Холандия, Норвегия, 
Полша, Шотландия, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция и Швейцария стартираха седмицата 
с официален тренировъчен кръг, след което 
премериха сили във формат строук плей, за да 
определят групите за мачовете в следващите 
три дни. Незабравими емоции, много голф и 
екстремни атмосферни условия предложи на 
участниците красивото игрище на Голф клуб 
“Правец”. След квалификациите отборите 
на Ирландия, Италия, Шотландия, Франция, 
Испания, Швеция, Швейцария и Англия оформиха 
Група А. Във втория мач плей кръг играчите на 
Ирландия победиха тима на Франция, от своя 
страна Италия победи Шотландия и така 
бяха определени финалистите в турнира. 
Стратегията на италианския капитан при 
определяне реда на игра и великолепното 
представяне на състезателите им помогна да 
спечелят два мача, загубиха два и така всичко 
зависеше от последния сблъсък. Решаваща 
роля изигра ирландецът Морис Кели, който не 
се предаде до последната дупка. На 18-а той 
успя да запази аванса си от един удар и победи 
Винченцо Сита, с което осигури и трофея 
за страната си в юбилейното издание на 
турнира. България бе представена за първи 
път на Европейското отборно първенство 
за ветерани. Тимът ни в състав Емил Марков, 
Румен Анастасов, Ватко Бешлиев, Стефан 
Кралчев, Валентин Аризанов и Радко Стойнев 
игра добре, но не му достигна късмет в някои 
от двубоите и завърши на 19-о място. 

A
fter 6 days of golf – 1 practice 
round, 2 stroke play qualification 
days and 3 match play rounds 
under the hot sun, in the finals the 
team of Ireland won their match 
against Italy to take their third EGA 
Senior Men’s Team Championship 

title in succession and their fifth in the 10 
editions of the tournament. 
The Bulgarian Golf Association and RIU 
Pravets Golf Resort were proud hosts of the 
European Senior Men‘s Team Championship 
2015, which took place at Pravets Golf 
Club from 1st to 6th of September. A total 
of 21 countries participated with teams of 
6 players each in the 10th edition of the 
Championship.
The teams of Austria, Belgium, Bulgaria, 

Czech Republic, Denmark, England, 
Finland, France, Germany, Ireland, Italy, 
Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, 
Scotland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland started the week with an official 
practice round, then played 2 qualifications 
rounds of stroke play to decide the groups for 
the matches for the last 3 days of the event.
Tremendous camaraderie, an excellently 
prepared golf course and very warm but 
perfect golfing conditions greeted the seniors 
at the beautiful Riu Pravets Resort.
After the qualification round the teams 
of Ireland, Italy, Scotland, France, Spain, 
Sweden, Switzerland and England formed 
Group A.
In the second match play round the team 
of Ireland beat France and the team of Italy 

held off Scotland deciding the final matches 
for the last round. Clever strategy by the 
Italian captain in the order of play and great 
golf from the Italian players helped them to 
take 2 of the matches and halve the other 
two making the final result dependent on the 
last match. Irishman Maurice Kelly managed 
to take his one up lead to the 18th hole and 
defeated Vincenzo Sita once again ensuring 
Ireland the trophy in the Anniversary edition 
of the tournament.

Bulgaria also took part for the first 
time in the European Senior Men‘s Team 
Championship with a team of 6 seniors 
– Emil Markov, Rumen Anastassov, Vatko 
Beshliev, Stefan Kralchev, Valentin Arizanov 
and Radko Stoynev. The team played well to 
finish in 19th place overall.

ЕВРОПЕЙСКО ОТБОРНО 
ПЪРВЕНСТВО ЗА 
ВЕТЕРАНИ 2015

ОТБОРЪТ НА ИРЛАНДИЯ СПЕЧЕЛИ 
ДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ЕВРОПЕЙСКО 

ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ЗА ВЕТЕРАНИ. 

EUROPEAN SENIOR MEN‘S 
TEAM CHAMPIONSHIP

THE TEAM OF IRELAND WON THE TROPHY I
N THE 10TH ANNIVERSARY EDITION OF THE EUROPEAN 

SENIOR MEN‘S TEAM CHAMPIONSHIP. 
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Лукас Корнщайнер от Австрия спечели първото място в грос 

дивизията за мъже в Открития шампионат на България по 
голф, който се проведе на трите голф игрища на Северното 
Черноморие – Тракийски скали, Блексийрама и Лайтхаус. Лукас 
поведе още в първия кръг, игран на игрището в Лайтхаус, 
удържа първата позиция и през втория ден на игрището 
на Тракийски скали и след отменянето на третия кръг на 
Блексирама поради лошите метеорологични условия със 141 
удара стана шампион при мъжете на Открития шампионат 
на България за 2015. Втори със 147 удара се класира Клеменс 
Гастер, следван от Фабиан Винклер със 149 удара. В нетната 
дивизия при мъжете първи стана националният ни 
състезател Асен Михайлов със 147 удара.

Наградата за най-добре представил се българин отиде при 
националния ни състезател Любомир Костов, завършил на 
пето място със 151 удара.

Турнирът се проведе от 10 до 12 септември с участието 
на повече от 100 голфъри от над 15 страни. Играчите бяха 

разделени в пет дивизии според възрастта и хендикапа им.
При дамите победител в грос дивизията стана 

дванадесетгодишната Ривека Джумагулова със 162 удара. В 
нетното класиране при дамите първа завърши Лорейн Йедлики 
със 149 удара.

При ветераните победител стана холандецът Питър 
Марзден със 150 удара, следван от Миро Брадич със 155 и Емил 
Марков със 158.

Оспорвана бе и надпреварата за първите места в плейт 
дивизиите. В Сребърния плейт пръв стана Витали Жданов със 
77 точки, следван от Валентин Кръстев и Цветелина Попова.

В Златния плейт за играчи с хендикап от 10 до 18 победител 
стана Ватко Бешлиев със 71 точки. Втори се класира Гелу 
Матей, а трети бе Малкълм Фрейзър.

Това бе 11-ото издание на турнира, който тази година 
привлече рекорден брой първокласни участници от Европа. 
За комфорта и транспортирането на играчите се погрижи 
Мото-Пфое с новата гама автобуси от серията Форд Къстъм.

Lucas Kornsteiner from Austria won the Men’s Championship 
Division at the  11th Bulgarian Amateur Open Championships, which 
took place on three golf courses on the North Coast of the Black Sea 
– Thracian Cliffs, BlackSeaRama and Lighthouse.

Lucas took the lead after the first round played at Lighthouse 
Golf Club and held his lead in the second round at the beautiful 
Thracian Cliffs course; after the cancellation of the third round at 
BlackSeaRama due to adverse weather, Kornsteiner became the BGA 
Men’s Amateur Open Champion with a total of 141 strokes. Runner-
Up on 147 strokes was Clemens Gaster and third place was taken 
by Fabian Winkler with 149 strokes. In the net division in the Men’s 
Championship national team player Asen Mihaylov returned 147 
strokes. 

The prize for Best Bulgarian went to another national team player – 
Lyubomir Kostov, who finished in fifth place with 151 strokes. 

The tournament was held from 10 to 12 September with more than 
100 golfers from over 15 countries taking part. Players competed in 5 
divisions according to age and handicap – Men’s Championship (0-9 

HCP), Ladies Championship (0-12 HCP), Senior Championship (0-9 
HCP), Gold Plate (10-18 HCP) and Silver Plate (19-28 HCP). 

In the Ladies Championship’s winner of the gross division was the 
twelve-year old Rivekka Dzhumagulova with 162 strokes. In the net 
division Lorraine Jedlicki finished in first place with 149 shots.

In the Senior Championship, the winner was the Dutchman Peter 
Marsden with 150 strokes, followed by Miro Bradic with 155 and 
Emil Markov with 158 strokes.  The Senior Net Division was won by 
Constantin Marcu with 154 strokes.

There was great competition for the first places in the Plate 
Championships.  In the Golden Plate (handicaps from 10 to 18) Vatko 
Beshliev took first with 71 points. In second place was Gelu Matey and 
third went to Malcolm Fraser.  In the Silver Plate Vitaly Zhdanov took first 
with 77 points, followed by Valentin Krastev and Tsvetelina Popova.

This was the 11th edition of the tournament, which this year 
attracted a record number of top-class players from around the 
world. Moto-Phone was the official carrier for the competitors, 
providing its new range of buses from the Ford Custom series.

ЛУКАС КОРНЩАЙНЕР СПЕЧЕЛИ ОТКРИТИЯ 
ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРИЯ ПО ГОЛФ

11th BULGARIAN AMATEUR OPEN CHAMPIONSHIPS
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NEWS НОВИНИ

In 2015 the Bulgarian Golf Association together with Porsche 
Bulgaria, the official importer of Audi for Bulgaria organised 5 golf 
tournaments for children.

The Mini Cup events took place from May to September at the 3 
golf courses close to Sofia – St. Sofia Golf Club, Pravets Golf Club and 
Pirin Golf & Country Club. Children competed in 3 age categories – 6 
to 8 years, 9 to 11 years and 12 to 14 years old. All divisions played 
Stableford format over 18 holes except the younger ones (6 to 8 years) 
who played 9 holes only.

Approximately 50 children from St. Sofia Golf Club, Pravets Golf Club, 
BlackSeaRama Golf Club and Pirin Golf & Country Club took part in the 
Mini Cup series.

The largest event was the final at St. Sofia Golf Club where more 
than 30 children participated. All of the kids who achieved the best 
results in 2 out of the 5 events received trophies, medals, hats and golf 
balls. After the finals all parents had the opportunity to test-drive the 
new Audi Q7 model. 

През сезон 2015 г. Българската голф асоциация проведе пет 
детски голф турнира с любезната подкрепа на Porsche BG – 
официален вносител на Audi за България.

Състезанията се проведоха на три игрища от май 
до септември във формат индивидуален стейбълфорд с 
участието на деца от 6 до 14-годишна възраст, разделени 
в три групи. Децата на възраст от 6 до 8 години играха по 9 
дупки във всеки от кръговете, а тези на 10-12 години и 12-14 
години – по 18 дупки.

В сериите участваха общо 48 деца, които тренират в голф 
клубовете „Света София“, „Правец“, „Блексийрама“ и „Пирин“.

Най-голям брой подрастващи голфъри се включиха във 
финалния кръг, игран на 14 септември в Голф клуб “Св. 
София”. Децата, показали най-добри резултати по време на 
поредицата от турнири, получиха за награда купи, медали, 
голф шапки и голф топки. След финалния кръг родителите 
имаха удоволствието да тестват премиерния модел Audi Q7.

АUDI MINI CUP 2015
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