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NEWS НОВИНИ
NEW BGA
AFFILIATE
CARD
ADVANTAGES

T

he Bulgarian Golf Association
is excited to introduce our
two new partners;. Our airline
partner Lufthansa offers an exclusive additional service when booking flights for your golf trips. As
from March 1st 2018 all Lufthansa
flights departing Sofia worldwide
will have the benefit of your golf
bag being free of charge on your
outbound sections!
Aparthotel Lucky Bansko offers
from April 10th until November
29th 2018 special accommodation rates to all BGA Affiliate Card
holders; 15% discount off the rack
rates.
Further details are in the new brochure being sent out with renewed
cards & on our FB page & web site.

НОВ ТРЕНЬОР НА
НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР
NEW NATIONAL TEAM
COACH APPOINTMENT

НОВИ ОТСТЪПКИ С
БГА ЧЛЕНСКА КАРТА

П

рез сезон 2018 Българската голф асоциация има двама нови партньори, които
ще направят вашите голф ваканции още по-приятни. От 1 март всички изходящи
полети на авикомпания Lufthansa от София до всяка точка по света ще превозват вашата голф чанта безплатно.
Един от най-луксозните хотели в България – Апартхотел Лъки Банско предлага на
членовете на всички голф клубове преференциални условия за настаняване – 15% отстъпка от цени рецепция в периода 10.04.-29.11.2018.
Още подробности ще намерите в новата БГА брошура, която ще получите със своята
карта, както и на Фейсбук страницата и на сайта на БГА.

Б

ихме желали да ви представим Скот Голди
като нов член на треньорския екип на българския национален отбор по голф. Скот
ще работи съвместно със Станко Маринов за
обучението на отбора и за развитието на детския голф. Той се занимава с голф повече от 30
години и успешно обучава хора от всички нива
– от абсолютно начинаещи до изявени професионалисти. Последните четири сезона Скот
прекарва в «Пирин голф клуб» и приема новото
назначение като поредното си предизвикателство в развитието на българския голф.

W

e would like to introduce Scott Goldie as
the new Head Golf Coach to the Bulgarian
National Team. Scott will be working
together with Stanko Marinov in the coaching of
the Elite Bulgarian National Squad and our Junior
development. Scott has been coaching golf for over 30
years and has successfully taught people from every
level of golfing ability from beginner to professional
player. Having spent the last 4 seasons coaching at
Pirin Golf Resort Scott accepted this as continuation
of his challenge to develop golf in our country.
National Team International Calendar 2018 (table
with dates and events)
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NEWS НОВИНИ
22ND ANNUAL
FEGGA
CONFERENCE

21

европейски членове на Асоциацията на грийнкийпърите
FEGGA се събраха на годишна
конференция в София на 20 и 21 февруари. Основната тема на конференцията бе
как да бъдат обвързани добрите практики
с бизнеса, така че европейските грийнкийпъри да помогнат на голфа да отговаря
на изискванията за опазване на околната
среда и да постигне по-висока доходност.
Домакинството на тази конференция е
признание за напредъка, постигнат от основаването на БГГА преди 10 г., който се
дължи и на подкрепата от страна на компанията Торо и нейния представител в България г-жа Камелия Кънева, зам.-председател
на БГГА.
В откриващата реч на форума председателят на Българската асоциация на грийнкийпърите Явор Атанасов запозна участниците с развитието на голфа в България и с
целите на асоциацията.

21

FEGGA member Greenkeeper Associations from Europe gathered in
Sofia, Bulgaria on 20th & 21st February for the 22nd Annual FEGGA Conference.
The focus of the Conference was very clearly
aimed at linking Best Practice to Business to
ensure European Greenkeeping helps Golf be
sustainable, environmentally responsible, and
profitable.
The fact that FEGGA choose to host the annual conference in Bulgaria highlights the developments made since the Bulgarian Golf Greenkeepers Association was founded 10 years ago
with the continued support of Toro Company
and its representative in Bulgaria Mrs Kremena Kaneva who is also Vice Chairman of the
BGGA.“Golf in Bulgaria” opened the agenda
presented by Yavor Atanasov (Chairman of
the Bulgarian Golf Greenkeepers Association)
sharing a summary of the growth of the game
in Bulgaria since 2002 and the aims and objectives of the B.G.G.A.

КАЛЕНДАР НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ЗА 2018 Г.
NATIONAL TEAM CALENDAR 2018
29.06.2018 – 1.07.2018
Serbian & Open Junior
Championship 2018 (WAGR)
Boys U21, U16
Golf Club Belgrade, Serbia
27.06.2018 – 30.06.2018
European Amateur Championship,
Royal Hague Golf & Country Club,
Netherlands

1.08.2018 – 04.08.2018
European Ladies’ and Men’s Team
Shield
Riverside Golf Zagreb, Croatia
20.08.2018 – 22.08.2018
Hungarian Junior Open Championship
Pannonia Golf & Country Club, Hungary

16.07.2018 – 18.07.2018
The Junior Open Championship
St. Andrews (Eden Course), Scotland

29.08.2018 – 1.09.2018
World Amateur Team Championship
Espirito Santo Trophy (Women)
Carton House (The Montgomerie Golf
Course), Ireland

25.07.2018 – 28.07.2018
European Ladies’ Amateur
Championship
Penati Golf Resort – Heritage Course,
Slovakia

5.09.2018 – 8.09.2018
World Amateur Team Championship
Eisenhower Trophy (Men)
Carton House (O’Meara Golf Course),
Ireland

ЯВОР АТАНАСОВ:
„За нас от Българската голф грийнкийпърска асоциация (БГГА) беше изключителна чест да сме
домакини на годишната конференция на FEGGA.
Това беше отлична възможност да промотираме българския голф, да покажем развитието на
грийнкийпърството в България и да представим
страната ни с нейното невероятно гостоприемство и вековна история. Особено съм щастлив,
че конференцията съвпадна с нашата 10-годишнина.
За БГГА е приоритет да обучава грийнкийпърите в страната как да предоставят качествена
поддръжка, както и да промотира българските
игрищата в Европа. През последните 4 г. работим за това в тясна връзка с FEGGA и другите
страни членки и с някои университети. Резултатите са очевидни! Мисля, че с тази конференция
БГГА направи огромна крачка напред и намери
бъдещи партньори и приятели. Присъстващите
отчетоха, че България по нищо не отстъпва на
западноевропейските тенденции и иновации в
поддръжката на голф игрища. Спокойно мога да
кажа, че сме пример за всички малки асоциации
и вървим в правилната посока.“
YAVOR ATANASOV:
”We at the Bulgarian Golf Greenkeepers Association (BGGA) were honoured to host the FEGGA
Annual Conference. It was an excellent opportunity
to promote Bulgarian golf, to showcase the development of greenkeeping in Bulgaria and to present
our country with its incredible hospitality and rich
history. I am particularly happy that the Conference
coincided with our 10th anniversary.
Among the priorities of the BGGA is to teach the
greenkeepers in the country how to provide quality
maintenance and to promote Bulgarian golf courses in Europe. Over the last 4 years, we have been
working closely with FEGGA, as well as with other
member states and some universities. The results
are obvious! I think that with this Conference the
BGGA has made a huge step forward and found
many partners and friends. Everyone who attended
could see that Bulgaria is following the Western European trends and innovations in golf course maintenance. I would say that we are an example of a small
association heading in the right direction.
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NEWS НОВИНИ
2018 EUROPEAN
MID-AMATEUR
CHAMPIONSHIP

Б

ългарската голф асоциация
ще бъде домакин на турнира
European
Mid-Amateur
Championship, който ще се проведе за
първи път на игрището в BlackSeaRama
Golf & Villas Resort. Досега клубът е
приемал две събития от календара на Европейската голф асоциация – European Senior Ladies’ Team
Championship през 2011 и European
Amateur Team Championship, Division 2
през 2010 г. Тазгодишният турнир ще
се играе от 7 до 9 юни. Това е един
от най-престижните индивидуални
турнири в календара на ЕГА – очаква
се в състезанието да се включат 144
играчи с хендикап до 3.

Държавното
първенство
по голф 2018
Държавното първенство на България по голф за
аматьори за първи път гостува на голф дестинация
Кейп Калиакра. Най-добрите български голфъри
ще определят шампионите на страната за 2018 г.
в пет категории от 7 до 9 юли на шампионатното
игрище на BlackSeaRama, което тази година
празнува своя 10-годишен юбилей. Очаквайте
подробности!

State National
Championship 2018
Cape Kaliakra Golf Destination will host the Bulgarian
State National Championship for the first time.
Bulgarian golfers will have the opportuntity to compete
in 5 categories from 7th to 9th of July at BlackSeaRama
Golf Club, which in 2018 is celebrating its 10th
anniversary. Further details will be published shortly

T

he Bulgarian Golf Association
is pleased to announce the
hosting of the 2018 European
Mid-Amateur
Championship
at
BlackSeaRama Golf & Villas Resort.
The club has previously hosted two
EGA events, the European Senior
Ladies’ Team Championship in 2011,
and the European Amateur Team
Championship, Division 2 in 2010.
The tournament will be held from
7th to 9th of June 2018 and is one of
the premier individual events on the
European Golf Association calendar
with an expected entry of 144 players
with HCP 3 & less.
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Рекорден брой участници – 44, се включиха в
тринадесетия турнир за Купата на президента,
който се проведе в четири кръга от 27 февруари
до 4 март в Маракеш, Мароко. Тимът на
президента заслужи победа със сбор от 29 на 26,
след като преди финалният кръг резултатът беше
равен.Така след 13 издания на турнира резултатът
е равен – двата отбора имат по 6.5 победи.
A record 44 players competed in the 13th BGA
President’s Cup Tournament which was played
over 4 rounds from February 27th to March 4th in
Marrakesh, Morocco. The President’s team won with
29 to 26 against the team of the Secretary General
after going into the last days singles matches all
square. Amazingly after 13 years the cumulative result
is 6.5 to 6.5 with just the one tie!

PRESIDENT’S CUP 2018

R&A И USGA
ЗАЕДНО С ЕГА

и пет регионални хендикап организации
оповестиха основните насоки в новата
Световна хендикап система. Целта на системата е да обедити шестте съществуващи
хендикап системи в единен Хендикап правилник, който ще позволи на голфъри с различни умения да се състезават при равноправни условия, без значение как или къде
играят. Досегашните 6 системи действат
ефективно на местно ниво, но в глобален
мащаб различните им характеристики водят до несъответствия – например играчи
с еднакви умения се оказват с различни хендикапи. Новата хендикап система ще влезе
в сила през 2020 г.
http://w w w.ega-golf.ch/content /keyfeatures-golfs-new-world-handicap system-announced

THE R&A AND THE USGA,

in collaboration with the EGA and
the five other regional handicapping
authorities, have announced key features of
the proposed new World Handicap System
(WHS). The System aims to bring six different

handicap systems together into a single set
of Rules for Handicapping, enabling golfers of
different abilities to play and compete on a fair
and equal basis, no matter how or where they
play. While the six existing handicap systems
have generally worked very well locally, on

a global basis, their different characteristics
have sometimes resulted in inconsistency,
with players of the same ability ending up with
slightly different handicaps.
The new World Handicap System is to be
implemented in 2020.

Пролет | Spring 2018

p5|5

NEWS НОВИНИ

US MASTERS 2018
ПО НОВА СПОРТ
Имаме удоволствието да ви съобщим, че и тази
година Българската голф асоциация осигури директното излъчване на четирите кръга на турнира US Masters по Нова Спорт. Насладете се на
майсторството на най-добрите голфъри в света
от 5 до 8 април. Очаквайте точните часове на
преките предавания!

WATCH US
MASTERS 2018
ON NOVA SPORT
We are pleased to announce the Bulgarian Golf
Association will be providing once again 4-days live
coverage of US Masters on Nova Sport from the
5th to 8th of April. TV times will be published the
week before.

R&A и USGA обявиха новия Правилник по
голф, който ще влезе в сила от 1 януари 2019
г. Голфърите могат да се запознаят с новите
правила като посетят RandA.org или usga.org/
rules. Най-съществените промени, направени
на базата на допитване сред голфъри по цял
свят, включват: процедура за пускане на топката
в игра, мерене при взимане на облекчение, премахване на наказанието за двойно удряне на
топката и загубена топка или извън границите
на игрището.
The R&A and the USGA have unveiled the
new Rules of Golf, to be implemented on 1 January
2019. Golfers can now access the official 2019 Rules
of Golf by visiting RandA.org or usga.org/rules. The
most significant adjustments made following review
of the feedback received from golfers around the
world include: Dropping procedure, Measuring in
taking relief, Removing the penalty for a double hit
and Balls Lost or Out of Bounds.

