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Държавното първенство по голф за
аматьори
Шампионът на България по голбф за аматьори за 2014
г. бе определен след плейоф между Александър Евтимов
и Емил Марков. Те завършиха с равен брой удари двата
състезателни кръга в Шампионатната дивизия на
Деветото държавно първенство – 157, и трябваше да
изиграят една допълнителна дупка. Александър Евтимов
я изигра на пар и за първи път заслужи шампионската
титла. Емил Марков се класира втори, а трети е Невян
Симеонов със 160 удара.
При жените в грос класирането първа е Мирослава
Михайлова с 33 стейбълфорд точки, а първа по нетен
резултат е Албена Денева с 59 точки.
В Плейт дивизията при мъжете Груди Грудев спечели
шампионската титла със 76 точки. Втори е Владислав
Кайзеров със 70, а трети – Райчо Ангелов с 69 точки.
Победител при младежите стана Любомир Костов със
сбор от 152 удара за двата кръга. Най-добър грос резултат
при девойките постигна Ивана Симеонова – 161 удара.
При най-младите играчи на първо място се класира Денис
Дочев със 73 точки, следван от Денис Стайков със 70 и
Мартин Скокански с 65 точки.
В състезанието, организирано от Българската голф
асоциация с подкрепата на верига супермаркети
“Пикадили” в Пирин голф и кънтри клуб, се включиха общо
80 играчи.

9th State National Golf Championship
A playoff marked the final of the 2014 State National Amateur
Golf Championship. After the two competition rounds,
Alexander Evtimov and Emil Markov finished the 9th State
National Championship with an equal number of strokes,
namely 157 and had to compete over one additional hole.
Alexander Evtimov played the hole on par and for the first
time he became the Men’s champion of Bulgaria. Emil Markov
came second, followed by Nevyan Simeonov with 160 strokes.
In the Ladies’ Division the first place in the Gross ranking was
for Miroslava Mihaylova with 33 stableford points and first by
Net result came Albena Deneva with 59 points.
In the Plate Division, Grudi Grudev won the trophy with 76
points. Second came Vladislav Kayzerov with 70 points and
third was Raycho Angelov with 69 stableford points.
Among the juniors, the first place in the Boys Division was
for Lyubomir Kostov with a total of 152 strokes from the two
rounds. Among the ladies, the best Gross result was achieved
by Ivana Simeonova – 161 strokes.
Among the youngest players the first place was for Denis
Dochev with 73 points, followed by Denis Staykov with 70
points and Martin Skokanski with 65 points.
80 players took part in the competition, organized by
the Bulgarian Golf Association with the support of the
supermarket chain “Piccadilly” at Pirin Golf and Country Club.
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Балкански шампионат по голф
2014
Българските голфъри показаха невероятен
характер и отлична игра на Четвъртото балканско
първенство по голф, което се проведе
от 24 до 26 юли в Голф клуб “Блед” в Словения.
Общо 24 отбора от 14 страни участваха в
надпреварата в три състезателни дивизии.
Дамският отбор на България в състав Ивана
Симеонова, София Селдемирова и Стефани
Скоканска завърши на трето място. На второ
място пред тях само с 4 точки разлика се класира
отборът на Словения, а първото място заеха
момичетата от Турция.
Другият голям български успех от първенството
бе резултатът на Асен Михайлов от втория ден,
когато завърши кръга с един удар под пара – 72
удара.
В шампионатната А дивизия надпреварата за
първото място бе изключително оспорвана. Със
сбор от 431 удара отборът на Турция успя да
си върне титлата от първите две години на
шампионата през 2011 и 2012 г. С 5 удара след тях
се класира отборът на Сърбия. На трето място
остана отборът на Гърция.
Четвъртото поред Балканско първенство привлече
за участие рекорден брой страни и отбори и
донесе много голф емоции и хубави спомени на
всички играчи.

Balkan Challenge Trophy 2014
The Bulgarian golfers showed an outstanding character and excellent play at the 4th Balkan Challenge Trophy, which took place at the
Bled Golf Course in Slovenia from 24th to 26th July 2014. A total of
24 teams from 14 countries played in 3 divisions in the competition.
The Bulgarian ladies’ team including Ivana Simeonova, Sophia Seldemirova and Stephani Skokanska, finished at the 3rd place. With
only 4 points more, the team of Slovenia took the 2nd place and 1st
was the team of Turkey.
The other big Bulgarian success at the Balkan Challenge Trophy was
Asen Mihaylov’s score from the 2nd tournament day, in which he
played the course with one stroke under par – 72 strokes.
In the A division, the competition for the 1st place was fierce. With
a total of 431 strokes, the team of Turkey managed to win back the
championship title from the first two editions of the tournament held
in 2011 and 2012. Second came the team of Serbia and third were the
Greeks.
The 4th edition of the Balkan Challenge Trophy attracted a record
number of participants and brought to everyone a lot of good memories and golf emotions.
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Български отбор на Junior British Open 2014
Двамата най-добри състезатели от турнира Nissan Junior Open,
проведен в Голф клуб “Св. София” през май – София Селдемирова
и Асен Михайлов, играха в най-престижния турнир за деца до
16 г. в света – Junior British Open. Въпреки недотам добрите им
постижения, за тях възможността да участват в този турнир
бе невероятна. Българските представители се потопиха в
атмосферата на The Open Championship 2014 на игрището
Royal Liverpool. Присъствието на нашата група сред елита на
световния голф стана възможно благодарение на усилията на
Българската голф асоциация и подкрепата на Renault Nissan
България и Air France.

Две български момчета играха в турнира Reid
Trophy във Великобритания
Младите български голфъри Димитър Савов и
Райан Стайков се състезаваха срещу едни от
най-добрите голфъри на тяхната възраст от 35
страни в турнира Reid Trophy, който се проведе
в Enville Golf Club в Стафордшър, Англия. Както
родителите, така и децата бяха впечатлени
от високото ниво на голфа, който показаха
състезателите, всички на възраст под 14 г.
Дими имаше честта да изпълни началния удар
в турнира, с който намери средата на феъруея
и направи бърди на първата дупка! Двамата с
Райан пропуснаха къта съответно с 2 и 3 удара
и бяха много разочаровани, но участието им
в международен младежки турнир на такова
високо ниво бе безценен опит за тях.
Two Bulgarian boys played in UK REID TROPHY
Young Bulgarian golfers Dimiter Savov and Ryan
Staykov played against one of the best golfers of
their age from 35 different countries in the Reid
Trophy tournament held at Enville Golf Club in
Staffordshire, England. Both parents and players
were surprised at the high standard of play on show
from boys all under the age of 14. Dimi had the
honour of hitting the first ball of the tournament,
which he “nailed” down the middle and made a birdie
at the first!
Dimi and Ryan missed the cut by 2 & 3 shots
respectively and were very disappointed but gained
irreplaceable experience by participating in such a
high profile Golf event.

Bulgarian team at the Junior British Open 2014
The two best ranked golfers from the Nissan Junior Open Golf
Tournament, which took place at St. Sofia Golf Club & SPA in May
– Sofia Seldemirova and Asen Mihaylov, participated in the world’s
most prestigious junior golf tournament for golfers under 16 years
old – Junior British Open. Despite the not so great achievements of
our players, the opportunity to participate in this tournament was
invaluable. They also had the chance to experience the atmosphere of
The Open Championship 2014 at the Royal Liverpool Golf course. The
presence of our group among the world golf elite was possible thanks
to the efforts of the Bulgarian Golf Association and the support of
Renault Nissan Bulgaria and Air France.
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Young Bulgarian golfer Sofia Seldemirova played great, including a round of 70
(level par) to win the 2nd place at the 25th Hungarian Junior Open Championship
U18 2014. The other Bulgarian player – Liubomir Kostov also performed well and
took the 10th place in the Boys ranking.
Младата българска голф надежда София Селдемирова показа невероятна
игра – в това число един кръг от 70 удара (пар), и спечели второ място на Откритото първенство на Унгария за младежи под 18 г. Другият
български състезател Любомир Костов също се представи добре и зае
престижното десето място в класирането при момчетата.

София Селдемирова стана първият български състезател, влязъл в
Световната аматьорска голф ранглиста. В момента тя заема 2772 място
с 56.25 точки. Убедени сме, че това е само началото и пожелаваме много
успехи и само нагоре в класацията.
Sofia Seldemirova is the first Bulgarian player to enter the World Amateur Golf
Ranking. At the moment she is on 2772 place with a total of 56.25 points. We believe this is just the beginning and we wish her a lot of successful tournaments
and going up in the rankings.
Международната
голф федерация обяви
квалификационната
система за олимпийските
игри в Рио де Жанейро
през 2016 г. В надпреварите при мъжете и жените
на Олимпиадата ще има по
60 състезатели, които ще
се съревновават във формат „строук плей“ на 72
дупки. Всички тези 60 позиции при мъжете и жените ще бъдат разпределени
на базата на олимпийска
ранкинг система. Тя ще се
основава на световната
ранглиста. Състезатели
от Топ 15 на ранглистата
при мъжете и при жените
до 11 юли 2016 г., но в

тези 15 може да има само
четирима голфъри от
една държава. След 16-ото
място в ранглистата до 11
юли 2016 г. при мъжете и
жените ще има максимум
до двама състезатели
от държавите, които
нямат повече от двама
представители в Топ 15.
The IOC has restricted the
IGF to an Olympic field of 60
players for each of the men’s
and women’s competition.
The IGF will utilise the official
world golf rankings to create
the Olympic golf rankings
as a method of determining eligibility. The top-15
world-ranked players will

be eligible for the Olympics,
with a limit of four players
from a given country. Beyond
the top-15, players will be
eligible based on the world
rankings, with a maximum
of two eligible players from
each country that does not
already have two or more
players among the top-15.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ UPCOMING EVENTS

The Bulgarian Golf Association is
pleased to invite you to
THE 10th BULGARIAN AMATEUR OPEN
CHAMPIONSHIP

Българската голф асоциация има честта
да ви покани на
ДЕСЕТИЯ ОТКРИТ ШАМПИОНАТ ЗА
АМАТЬОРИ

from 4th to 6th of September 2014 to be played over
the fabulous course of Pravets Golf Club. The tournament will
offer to all players a lot of emotions and unforgettable golf
moments. There are some new handicap divisions for this
year’s anniversary edition of the tournament:
Championship and Ladies Championship from 0 to 9
Senior Championship (above 50) from 0 to 9
Golden Plate from 10 to 18
Silver Plate from 19 to 28
Junior Plate from 10 to 28.

който ще се проведе от 4 до 6 септември 2014 г.
на невероятното игрище на Голф клуб “Правец”. Турнирът обещава много голф емоции и незабравими мигове
за всички свои участници.
В тазгодишното юбилейно издание на състезанието ще
има няколко допълнителни хендикап дивизии:
Шампионатна дивизия: Мъже 0-9 Жени 0-9
Шампионатна дивизия за ветерани (над 50 г.): Мъже 0-9
Златна Плейт дивизия: Мъже и Жени от 10 до 18
Сребърна Плейт дивизия: Мъже и Жени от 19 до 28
Детска Плейт дивизия: Деца (под 18 г.) от 10 до 28

The Championship, Ladies Championship and Senior Championship format will be stroke play over three rounds of 18
holes. The players in the Plate will play stableford over three
rounds of 18 holes.
Please, note that all entries should be received by the Bulgarian Golf Association no later than Tuesday, 26th August 2014.
If you need any further assistance, please, do not hesitate to
contact the Bulgarian Golf Association at office@golfbg.com.

Шампионатните дивизии ще се се състезават във формат игра на удари в три кръга по 18 дупки.
Плейт дивизиите ще играят във формат стейбълфорд
в три кръга по 18 дупки. Моля, имайте предвид, че всички
формуляри за записване трябва да бъдат изпратени не по
късно от ВТОРНИК, 26 АВГУСТ 2014. Ако имате нужда от
допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с Българската голф асоциация на office@golfbg.com.

European Men’s Club Trophy 2014, 23rd– 25th of October, Pravets Golf Club
The Men’s Club Trophy is the last tournament from the annual calendar of EGA for 2014.
The Winner of the Team Club Championship of each country competes in the event to determine the best
European Club for 2014. The tournament is played in 3 rounds and the best 2 Gross Stroke play scores of each
club are taken to form the result.
The Bulgarian team that will took part in the event will be the winner of the Team Club Championship that will
take place in the beginning of October.

Европейски клубен шампионат за мъже 2014,
23 – 25 октомври, Голф клуб “Правец”
Клубният шампионат за мъже е последният турнир от календара на Европейската голф асоциация
за 2014 г. Победителят в отборния клубен турнир от всяка страна ще участва в състезанието за
определяне на най-добрия европейски голф клуб за 2014 г. Турнирът ще се проведе в три кръга, като за
определяне на крайния резултат ще се вземат предвид двата най-добри грос резултата във формат
строук плей.
Българският представител в турнира ще бъде победителят от отборния клубен шампионат, който
ще се проведе в началото на октомври.

