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Най-добрите голфъри в света нарекоха Светов-
ния Volvo мач плей шампионат, който се прове-
де в Голф клуб “Тракийски скали”, огромен успех. 
Победителят Греъм Макдауъл вдигна трофея и 

получи чек за €800,000.
 

Макдауъл сподели: “Беше невероятна седмица, 
прекарахме страхотно. Всички бяха толкова 

мили и гостоприемни. Искам специално да 
благодаря на всички от “Тракийски скали”, на 

Българската голф асоциация и българското пра-
вителство. Може би си мислите, че го казвам 

само защото стоя тук с трофея в ръце, но мо-
жете да попитате всеки един от участниците 
и той ще ви каже колко е щастлив, че е дошъл в 

България.” 
Пер Ериксон, президент на Volvo Event 

Management, заяви: “Много сме доволни, че сме 
първите, които организираха турнир от Евро-

пейската верига в България заедно с нашите 
партньори от IMG. Голф клуб “Тракийски скали” 
беше невероятен домакин на този голям тур-

нир.” 
Кийт Уотърс, оперативен директор на Ев-

ропейската верига, коментира: “От името на 
Европейската верига искам за поздравя българ-

ското правителство, Volvo, Българската голф 
асоциация, “Тракийски скали” и IMG за огромния 

успех в организирането на първото събитие от 
веригата в България. Убедени сме, че победата 

на Греъм Макдауъл ще постави България на 
световната голф карта и се надяваме в близко 
бъдеще да дойдем отново в тази невероятна 

голф дестинация.” 
Красимир Гергов, президент на Българската 

голф асоциация, каза: “Благодарим на играчите 
за хубавите думи, както и на Volvo, IMG и 

Европейската верига, че ни дадоха възможност 
да покажем голф потенциала на страната. За 

нас беше изключително удоволствие да бъдем 
домакини на 48-ото издание на Световния 

Volvo мач плей шампионат тук в “Тракийски 
скали.”

International Stars Hail 
First European Tour Event in 
Bulgaria a Huge Success 
The world’s best golfers hailed the Volvo World 
Match Play Championship at Thracian Cliffs a huge 
success as Graeme McDowell lifted the trophy to 
win the title and the €800,000 first prize.
 
Graeme McDowell, said: “It has been a fantastic 
week and I have enjoyed it very much. Everyone 
has been so welcoming and I would like to thank 
everyone here at Thracian Cliffs, the Bulgarian 
Golf Association and the Bulgarian Government. 
It will sound easy for me to say because I am 
standing here with a magnificent trophy in my 
hands, but I think if you ask all of the players who 
came here this week they will all tell you how 
enjoyable it has been to come to Bulgaria.” 
Per Ericsson, President of Volvo Event 
Management commented: “We take enormous 
satisfaction that we are the first to bring a 
full European Tour event to Bulgaria with our 
partners IMG. Thracian Cliffs provided a wonderful 
stage for this great tournament.” 
Keith Waters, Chief Operating Officer of The 
European Tour, said: “The European Tour would 
like to congratulate the Bulgarian Government, 
Volvo, the Bulgarian Golf Association, Thracian 
Cliffs and IMG for the hugely successful staging 
of the first European Tour event in Bulgaria. We 
are sure Graeme McDowell’s victory will go some 
way to putting Bulgaria on the golfing map, and 
we hope to return to this outstanding golfing 
destination in the near future.” 
Krassimir Guergov, Chairman of the Bulgarian 
Golf Association, commented: “We would like to 
thank the players for all their kind words and 
also to thank Volvo, IMG and the European Tour 
for giving us the opportunity to show off our 
golfing credentials. We have had a wonderful 
experience hosting the 48th Volvo World Match 
Play Championship at Thracian Cliffs.”

Световни голф 
звезди обявиха 

първото 
събитиe от 

Европейската 
верига в 

България за 
огромен успех
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Два български отбора в 
челната тройка на Volvo 
Про-ам турнира
21 отбора с по един или двама профе-
сионалисти и трима аматьори участ-
ваха в Про-ам турнира, който по тра-
диция се провежда в навечерието на 
Световния Volvo мач плей шампионат. 
Два от трите отбора на Българската 
голф асоциация попаднаха в челната 
тройка. Първото място отиде при 
отбора на IMG. Втори се нареди отбо-
рът на младия датски голфър Торбьорн 
Олесен, българите Любомир Минчев и 
Илия Ел Фелеки, и Драган Солак. На тре-
то място се класира тимът, воден от 
шотландския професионалист Джейми 
Доналдсън, в който бяха генералният 
секретар на БГА Сет Ъндърууд, Румен 
Анастасов и Даниел Джефрис. 

Two Bulgarian teams ranked 
among top three at the 
Volvo Pro-Am 
21 teams with one or two professionals 
and three amateurs participated in the 
Pro-Am tournament, which is traditionally 
held on the eve of the Volvo World Match 
Play Championship. Two of the three teams 
of the Bulgarian Golf Association ranked 
in the top three. The IMG team won the 
first place. Second ranked the team of the 
young Danish professional golfer Thorbjorn 
Olesen, the Bulgarians Lyubomir Minchev 
and Ilia El Feleki, and the Serbian Dragan 
Solak. The third place went to the team led 
by the Scottish pro Jamie  
Donaldson, including the Secretary Gen-
eral of the BGA Seth Underwood, Rumen 
Anastassov and Daniel Jeffries. 

Греъм Макдауъл победи 
в драматичния финал 

тайландеца Тонгчай 
Джайди и се изкачи до 

номер 7 в Световната 
ранглиста. 

Graeme McDowell won 
a tightly contested final 

match against Thailand’s 
Thongchai Jaidee and 

moved to Number Seven 
in the Official World Golf 

Ranking. 
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Lubomir Kostov 
made a Hole in one 

at the Slovenian 
Open. Despite the bad 

weather and the prob-
lems during the trip to 
Slovenia, our national 

player made a mag-
nificent shot on the 

7th hole and deserved 
applauses at the prize 

giving ceremony.
 

Любомир Костов 
постигна Hole in Оne 
на Откритото пър-

венство на Словения. 
Въпреки лошото 

време и проблемите 
на път за турнира, 

нашият национален 
състезател направи 

невероятен удар 
на 7-a дупка и вка-
ра топката право 

в целта, с което 
заслужи аплодисмен-
тите на церемония-
та по награждаване.

160 души се включиха в двата квалифика-
ционан кръга от международния турнир 
MercedesTrophy, които се проведоха на 23 
и 24 май на голф игрищата в Lighthouse и 
BlackSeaRama под егидата на Българската 
голф асоциация. За първи път се проведе и 
състезанието ‘Drive to the Major’. Началният 
удар на Петър Стратиев спря най-близо до 
линията, начертана надлъжно по феъруея, и 
това му осигури участие в турнира Monday 
Foursomes, който се играе след приключва-
нето на Откритото първенство на Велико-
британия.
Голфърите бяха разделени в три дивизии 
според техния хендикап. Най-добрите 25 от 
всяка дивизия заслужиха правото да участ-
ват в националния финал на голф турнира 
MercedesTrophy, който ще се проведе на 6 
юли в Pirin Golf & Country Club и ще определи 
състава на Отбор България за световните 
финали в Щутгарт през есента. 

160 people took part in the two qualification 
rounds of the international tournament Mer-
cedesTrophy, which took place on 23rd and 24th 
of May at BlackSeaRama and Lighthouse golf 
courses under the auspices of the Bulgarian Golf 
Association. For a first time was held the compe-
tition ‘Drive to the Major’ where Peter Stratiev’s 
driver shot stopped nearest to the long line 
on the fairway and gave him the opportunity 
to play at the Monday Foursomes, right after 
the British Open. Top 25 from each division 
deserved the right to participate in the national 
final of the golf tournament MercedesTrophy, 
which will be held on July 6 at Pirin Golf & 
Country Club and will determine the Bulgarian 
team for the world finals in Stuttgart in the fall.

MERCEDESTROPHY 
2013
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Serbia - Cartoon Network 
Junior Golf Challenge 
 
Четирима играчи от мла-
дежкия ни национален отбор 
ще вземат участие в тур-
нира Junior Golf Challenge, 
организиран от детския 
телевизионен канал Cartoon 
Network и Голф клуб „Бел-
град“, който ще се проведе 
на 8 юни в Сърбия. Димитър 
Савов, София Селдемирова, 
Денис и Раян Стайкови ще 
представят страната ни 
в състезанието за деца от 
Балканския регион, което ще 
се играе във формат Стей-
бълфорд.
 
Успех, малки шампиони!

Four of our national junior 
team players will take part 
in the Junior Golf Challenge 
organized by the kids channel 
Cartoon Network and Belgrade 
Golf Club on 8th of June in 
Serbia. Dimiter Savov, Sofia 
Seldemirova, Rayan and Denis 
Staykov are going to represent 
our country in the junior com-
petition for kids from the Bal-
kan region which will be played 
in a Stableford format.
 
Good luck, little champs!

Словения - Трети 
Балкански голф 
шампионат
Третият Балкански голф 
шампионат ще се играе в 
Словения от 4 до 6 юли. След 
двете успешни домакинства 
на България, турнирът вече 
ще се провежда в различни 
страни от Балканския полу-
остров. R&A ще продължи да 
подкрепя шампионата, който 
има важна роля за развитие-
то на голфа на Балканите. 
Страната ни ще бъде пред-
ставена от Любомир Костов, 
Асен Михайлов и Димитър 
Савов, водени от своя тре-
ньор и председател на Бъл-
гарската професионална голф 
асоциация г-н Ричард Лейн. Да 
им пожелаем успешна игра и 
да представят страната ни 
по най-добрия начин.

Slovenia - 3rd Balkan  
Challenge golf tournament 

The 3rd Balkan Challenge golf 
tournament will be held in 
Slovenia from 4 till 6 of July. 
After the two successful tour-
naments hosted in Bulgaria, 
now the championship is going 
to change its hosting country 
each year through the Balkan 
region. R&A will continue to 
support the tournament which 
is an important part of the 
development of this wonderful 
sport on the Balkans. 
Lyubomir Kostov, Dimiter Sa-
vov and Asen Mihaylov will 
represent Bulgaria. They will 
be led by their coach – the 
chairman of the PGA of Bulgar-
ia Mr. Richard Lane. 
Lets wish them a good game 
and we hope they represent 
Bulgaria in the best possible 
way.

Голф клуб Правец - 
Държавно първенство 
по голф за аматьори 

Тазгодишният Държавен 
шампионат по голф за ама-
тьори ще се проведе за първи 
път в Голф клуб “Правец”. 
Състезанието ще се състои 
от 12 до 14 юли и както обик-
новено участие в него ще 
имат право да вземат само 
български граждани. 
БГА реши да организира от-
делно Държавно първенство 
за младежи и девойки. То ще 
се проведе на игрището на 
Голф клуб „Еър София“, като 
участие могат да вземат 
всички младежи и девойки на 
възраст между 6 и 18 години. 
Банка „Пиреос“ и тази година 
е партньор на Българската 
голф асоциация и ще подпо-
мага провеждането и орга-
низацията на Държавното 
първенство.

Pravets Golf Club - State 
National Amateur Golf 
Championship
This year’s State National Am-
ateur Golf Championship will 
be hosted for the first time by 
Pravets Golf Club. The tourna-
ment will be held from 12 to 14 
of July and as usual only Bul-
garian citizens can compete for 
the prestigious titles. 
BGA decided to organize a sep-
arate children’s State National 
Championship. It is going to be 
held at Air Sofia Golf Club and 
all boys and girls between the 
age of 6 and 18 years can par-
ticipate. 
Piraeus Bank is continuing to be 
an official sponsor of the BGA 
and to help with the organiza-
tion and handling of the State 
National Championship. 

ПРЕДСТОЯЩИ
СЪБИТИЯ 

UPCOMING
EVENTS

Cartoon Network 
Junior Golf Challenge

8.06.2013. 

 3rd Balkan Challenge 
golf tournament

4-6.07.2013. 

State National Amateur 
Golf Championship

12-14.07.2013. 


