
NEWS НОВИНИ
1 | 4есен | Autumn 2013

С невероятни резулта-
ти и оспорвани дву-
бои ще бъде запомнен 
Деветият открит 

шампионат на България по 
голф за аматьори, който се 
проведе в Голф клуб “Пра-
вец”. 112 състезатели от 
23 страни премериха сили в 
престижното състезание, 
организирано от Българска-
та голф асоциация.
В турнира за ветерани Олег 
Чернев завърши на второ 
място, а Любомир Костов 
е пети при мъжете. Генчо 
Христакиев оглави класи-
рането за младежи в плейт 
дивизията.
15-годишната швейцарка 
Албан Валенсуела заслужи 
шампионската титла със 
сбор от 211 удара. Нейна 
подгласничка стана Барбара 
Борин, а миналогодишната 
шампионка Ксения Ишкова 
спечели нетното класиране 
при жените с резултат от 
216 удара.
Надпреварата при мъжете 
се водеше между Чедо-
мир Илич и Александър 

Клеш. Поделена лидерска 
позиция след първия ден, 
водачество на сърбина 
след втория и победа на 
австриеца с два удара на 
финала е равносметката 
от този оспорван двубой. 
Сборът на Клеш е 212 удара, 
на Илич – 214, а третият в 
класирането Лука Бушони е 
с 227. Любо Костов заслужи 
петото място с резултат 
231 удара.
В турнира за ветерани 
победата отиде при холан-
деца Петер Марсден, който 
завърши с 231 удара. Негови-
ят подгласник Олег Чернев 
изигра трите кръга с общо  
244 удара, а на македонския 
състезател Лес Перчевски 
245 удара му осигуриха тре-
тото място. В нетното 
класиране победи Ричард 
Диксън.
В плейт дивизията шам-
пион стана състезателят 
от Северен Кипър Джахит 
Йеткили със сбор от 107 
стейбълфорд точки, след-
ван от Небойша Лазич със 
106 и Тибериус Попа със 104. 

Девети открит 
шампионат на 
България по голф

9th Bulgarian 
Amateur Open 
Championship

The 9th Bulgarian Amateur Open Championship and the 
3rd Seniors Bulgarian Amateur Open Championship will 
be remembered for amazing scores and suspense until 
the very last hole. The competition was held at Pravets 

Golf Club from 5th to 7th September 2013. 112 golfers from 23 
countries took part in the prestigious competition organized by 
the Bulgarian Golf Association.
Oleg Chernev finished second in the Seniors Championship 
Gross ranking and Lyubomir Kostov was fifth in the Men’s 
Championship Gross. Gencho Hristakiev won the Junior Plate 
Championship with 109 stableford points.
15-year-old Swiss Albane Valenzuela won the Ladies 
Championship trophy with a total of 211 shots. Her runner-up 
was Barbara Borin with 220 shots, and last year’s champion 
Xenia Ishkova came first in the Net ranking with 216 shots.
The contest in the Men’s Championship trophy was between 
Cedomir Ilic and Alexander Kleszcs. Tied leadership after the 
first round, one shot less for the Serbian after the second and 
victory for the Austrian with two shots in the final round – that’s 
the summary of their fight. Kleszcs finished with a total score 
of 212 shots, Ilich with 214, and third in the standings was Luka 
Buscioni with 227. Lyubomir Kostov came fifth with 231 shots.
The victory in the 3rd Seniors Bulgarian Amateur Open 
Championship went to the Dutchman Peter Marsden, who 
finished with 231 shots. His runner-up Oleg Chernev played 
the three rounds with a total of 244 shots and the Macedonian 
player Les Perchevski finished with 245 to take the third place. 
In the Net ranking the victory went to Richard Dixon.
In the Plate Championship the golfer from Northern Cyprus 
Cahit Yetkili won the first place with a total of 107 stableford 
points followed by Nebojsa Lazic with 106 and Tiberius Popa 
with 104 points. 
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За пета поредна година Българската голф асоциация 
е домакин на престижно състезание от календара на 
Европейската голф асоциация.
В дамския шампионат участваха състезателки от 
Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Исландия, 
Испания, Люксембург, Словакия, Украйна, Франция, 
Холандия, Чехия и Швейцария. Българският тим в със-
тав София Селдемирова, Ивана Симеонова и Стефани 
Скоканска се представи достойно и завърши трите 
кръга със сбор от 61 удара над пара. 
Тимът от Копенхаген поведе още след първия кръг със 
сбор от 133 удара. 
Преднината на датчанките бе на практика недости-
жима, така че интригата в третия кръг бе по-скоро 
за второто и третото място. Крайният резултат 
на момичетата от Smorum бе минус 25, като Нана 
Матсен повтори рекорда си на игрището от първия 
ден – 65 удара. След оспорвана борба сребърните ме-
дали станаха притежание на отбора на Saint Cloud с 
резултат минус 6, а трети останаха испанките от 
Basozabal с минус едно.
На церемонията по награждаването в клубната сгра-
да на Голф клуб “Св. София” присъства президентът 
на Европейската голф асоциация Анти Пелтониеми 
и посланикът на Кралство Испания у нас Хосе Луис 
Тапиа.

Danish Smorum Golf Club 
team won convincingly 
the European Ladies Club 
Trophy 2013 which was held 
in three rounds at St. Sofia 
Golf Club from 26th to 28th 
September.
For the fifth consecutive 
year the Bulgarian Golf 
Association hosted a 
prestigious event from the 
calendar of the European Golf Association.
Players from Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, 
Iceland, Spain, Luxembourg, Slovakia, Ukraine, France, 
the Netherlands, Czech Republic and Switzerland took 
part in the competition. Bulgarian team including Sofia 
Seldemirova, Ivana Simeonova and Stephanie Skokanska 
performed well and finished 
the three rounds with 61 
over par.
The team from Copenhagen 
took the lead after the first 
round with a total of 133 
shots.
The lead of the Danes was 
virtually unattainable, so 
the intrigue in the third 
round was rather for the 
second and third place. 
The final score of the girls 
from Smorum was 25 under, 
as Nana Madsen repeated the course record she scored 
on Day 1 – 65 shots. The silver medals went to the team 
of Saint Cloud (-6) and the third place remained for the 
Spanish team of Basozabal (-1).
The Prize giving ceremony at the Club house of St. Sofia 
Golf Club & SPA was attended by all players and EGA 
officials as well as by the President of the European Golf 
Association Antti Peltoniemi and the Spanish Ambassador 
in Bulgaria Jose Luis Tapia Vicente.

Датски отбор спечели Европейския клубен шампионат по голф за жени 2013
Danish team won the European Ladies Club Trophy 2013

The 6th in the World 
Amateur Golf Ranking 
- Emily Pedersen and 

the course record 
breaker Nanna 

Madsen

Шестата в света 
в класацията при 

жените аматьори - 
Емили Педерсен и 
рекордьорката на 

игрището при жените 
- Нана Мадсен
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The National Sports 
Panorama 2013 was 
held at the Sofia South 
Park on 12th and 13th of 
October. The Bulgarian 
Golf Association took 
part in the panorama 
together with the 
British company 
Provision golf, which for 
a second year in a row 
chose Bulgaria for one 
of the stops on their 
European Golf Road 
Show.
Everyone who came 
got a free golf lesson 
in the specially built 

golf nets from one 
of the three golf 
professionals:

Richard Lane 
– coach of the 

Bulgarian national 
golf team and Head pro 
at St. Sofia Golf Club

Jonathan 
Shipstone, 
coach of the 
Bulgarian 

national golf 
team and Head pro at 

Pravets Golf Club

Matt Beckett 
– instructor 
from the British 
company 

Provision golf.

Първи междуклубен 
отборен голф 
шампионат
На 19 и 20 октомври в Голф клуб 
“Св. София” и Голф клуб “Правец“ 
се проведе първият за България 
междуклубен голф шампионат. 
В състезанието, организирано 
от Българската голф асоциация, 
участваха по шестима от най-
добрите български голфъри 
от четири клуба – Пирин голф 
и кънтри клуб, Голф клуб „Еър 
София“, Голф клуб „Правец“ и 
Голф клуб „Св. София“.
След първия ден оборът 
домакин Голф клуб „Св. София“ 
изоставаше с 6 удара от водача 
Голф клуб „Правец“.
Домакин на финалния втори 
кръг бе водачът в класирането 
Голф клуб „Правец“. След много 
оспорвана игра при прекрасно 
време, лидерите в състезанието 
завършиха с 10 удара пред 
отбора на “Св. София”. 
Така Голф клуб “Правец” победи 
в първия Междуклубен отборен 
шампионат на България, следван 
от Голф клуб „Св. София“, Пирин 
голф и кънтри клуб и Голф клуб 
„Еър София“. 
За най-добър играч беше обявен 
Алън Рогът от Голф клуб 

„Правец“, който изигра двете 
игрища с невероятния сборен 
резултат от 153 удара.

First Bulgarian Team 
Club Championship
On 19 and 20 of October the First 
Bulgarian Team Club Championship 
was held at the golf courses of St. 
Sofia Golf Club and Pravets Golf 
Club. In the competition, organized 
by the Bulgarian Golf Association, 
took part teams of six of the best 
clubs’ golfers from: Pirin Golf & 
Country Club, Air Sofia Golf Club, 
Pravets Golf Club and St. Sofia Golf 
Club. 
After the first day the hosting club 
of St. Sofia was 6 shots behind 
Pravets Golf Club. 
The second round was hosted 
by the leader in the standings 
Pravets Golf Club. Pravets Golf Club 
team became the first to win the 
Bulgarian Team Club Trophy. Second 
ranked the team of St. Sofia, third 
was Pirin Golf & Country Club team 
followed by the representatives of 
Air Sofia Golf Club.
Alan Rogut from Pravets Golf Club 
team was named the Best player 
in the event after playing the two 
courses with the amazing total score 
of 153 shots or 10 over.

Национална спорт-
на панорама 2013 се 
проведе на 12 и 13 ок-
томври в Южния парк 
в София. И тази година 
Българската голф асо-
циация взе активно 
участие в панорама-
та, съвместно с бри-
танската компания 
Provision golf, която за 
втора поредна година 
избра България за една 
от спирките в своето 
европейско пътуващо 
голф шоу. Участници-
те в панорамата по-
лучиха безплатен голф 
урок в специално осигу-
рените за събитието 
клетки и видеозапис на 
играта си от голф про-
фесионалистите:

Ричард Лейн 
– треньор на 
българския нацио-
нален отбор по 
голф и професиона-
лен инструктор в Голф 
клуб „Св.София“;

Джонатан  
Шипстоун, по-
мощник треньор 
на българския 
национален отбор 
и професионален 
инструктор в Голф 
клуб „Правец“;

Мат Бекет – 
инструктор 
от британска-
та компания 
Provision golf
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Невероятен успех на София Селдемирова 
на Faldo Series
На 5 септември 2013 г. София Селдемирова извоюва 
победа в своята възрастова група (девойки до 16 г.) на четвъртото 
издание на турнира Faldo Series в Гърция, което се проведе в Голф 
клуб “Глифада” в Атина. Така само няколко дни след като получи 
български паспор тя стана първата българка, която се класира за 
световните финали на сериите в САЩ.
В престижните серии под патронажа на Ник Фалдо през 2013 се 
проведоха 20 турнира в 15 европейски страни. Сериите, основани 
през 1996 г., обхващат 30 държави по цял свят и над 7000 участника. 
Класирането за финалите бе огромен успех за 13-годишната София, 
която на 23 октомври представи Голф клуб “Св. София” и България 
на финалите в САЩ. Тя изигра трите кръга в Голф клуб “Грийнбриър” 
съответно с 87, 85 и 86 удара на игрище, което се оказа доста по-
дълго от това в “Св. София”, измерено от белите тийта. Сериозно 
предизвикателство и поздравления за София, която се справи 
отлично при изключително лоши атмосферни условия и завърши на 
14-о място в групата си. 

Great scores for Sofia Seldemirova at Faldo 
Series
On 5 September 2013, Sofia Seldemirova ranked first in her age group 
(Girls Under-16) at the fourth Faldo Series Greece Championship at the 
Glyfada Golf Club of Athens. Having received a Bulgarian citizenship a few 
days before, she became the first Bulgarian player to qualify for the season 
ending World Amateur Golf Ranking event at Greenbrier, USA.
Supported by The R&A and the European Tour, the 2013 Faldo Series Eu-
rope featured a record 20 tournaments in 15 countries. Established in 1996, 
now the series take place in 30 countries worldwide with more than 7,000 
golfers participating each year. 
Qualifying for the Faldo World finals at the age of 13 was a tremendous 
achievement for Sofia who flew to the USA on the 23rd October to rep-
resent St. Sofia Golf Club and Bulgaria. She shot 87, 85 and 86 over the 3 
rounds at Greenbrier Golf Club. The golf course was much longer than the 
“white tees” course at St. Sofia – a tough challenge, but many positives 
about her consistency over this lengthy golf course in poor weather. Sophia 
finished 14th in the under 16 category which is a great result. 

Мислите ли, че знаете 
голф правилата? 

Или искате да научите 
нещо повече? Сега R&A 
ви дава възможност 
да тествате вашите 
знания онлайн, докато 
седите в офиса 
или почивате пред 
компютъра. Падрейг 
Харингтън и Сюзан Петерсен ще бъдат с вас и ще ви 
запознаят с основните правила в голфа и етикета на 
играта. Всичко това онлайн на специално създадената 
от R&A aкадемия за правилата. Но това не е всичко – 
след края на курса всеки, който желае, може да се яви на 
изпит и да покрие първо ниво (Level 1) от правилата. 
Издържалите успешно изпита ще получат сертификати 
от R&A. 
Научете правилата сега на: http://rulesacademy.randa.org 

Do you 
think you 

know the 
rules of golf? 
Or you just 
want to learn 
something 
extra? Now 
the R&A is 
giving you 

the opportunity to test your knowledge online, while sitting 
in front of your computer. Padraig Harrington and Suzann 
Pettersen will guide you and introduce you to the rules of golf 
and the etiquette of the game. And all that happens online 
at the R&A Rules Academy. But this is not all – after the rules 
course anyone who wants can test his knowledge and take the 
Level 1 exam. Anyone who passes the exam is going to receive 
a special certificate from the R&A.
Join in the rules of golf now at:http://rulesacademy.randa.org

http://rulesacademy.randa.org
http://rulesacademy.randa.org

