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NEWS НОВИНИ
Първо Европейското
първенство по голф за
мъже над 35 г. в България

First International European
Mid-Amateur Championship
in Bulgaria
The challenging golf course of Pravets Golf Club
hosted the first International European Mid-Amateur
Championship in Bulgaria. The tournament was organized by the European Golf Association, the Bulgarian Golf Association and Pravets Golf Club.
The Championship was played in three rounds and
there were 120 participants from 25 countries. The
Bulgarian representatives were Alexandеr Evtimov,
Emil Markov and Oleg Chernev, who achieved the
best score from our three golfers. After a tough final
and all square at the last hole a triple playoff was
held at the 10th hole between the three leaders –
Alexander Koller, Felix Banzhaf and Richard Heath.
The German Alexander Koller took the victory with
a total score of 210 strokes for the 3 championship
days (6 under par). Second was his compatriot Felix
Banzhaf followed by the Australian Richard Heath.
All the participants congratulated the organizers for
the excellent running of this important event, which
is part of the calendar of the European Golf Association.

На предизивикателното игрище в Голф
клуб „Правец“ за първи път се проведе Европейско първенство по голф за мъже над
35-годишна възраст. Турнирът бе организиран съвместно от Европейската голф асоциация, Българската голф асоциация и Голф
клуб „Правец“.
В състезанието, което се игра в три кръга,
се включиха 120 участника от над 25 страни. Трима българи представяха страната
ни в престижния турнир – Александър Евтимов, Емил Марков и Олег Чернев, който
постигна и най-добрия резултат сред нашите състезатели.
След оспорван финал и равенство в края
на турнира се стигна до троен плейоф
на десета дупка между Александър Колер,
Феликс Банцхаф и Ричард Хийт. Победител
стана германецът Александър Колер със
сбор от 210 удара от трите състезателни
дни (6 удара под пара). Втори остана сънародникът му Феликс Банцхаф, следван от
австралиеца Ричард Хийт.
Всички участници поздравиха организаторите за безупречното провеждане на това
важно събитие от календара на Европейската голф асоциация.
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Силен финал на
Cape Kaliakra Open
С драматичен плейоф на две дупки в Дивизия В завърши първият голф турнир Cape
Kaliakra Open, който се проведе край Каварна. Румънците Кристиан Тардеа и Вернел
Кракиунеско завършиха трите състезателни кръга с равен брой точки и след плейоф
на 18-а и на 1-ва дупка Тардеа успя да завоюва първото място. Трети е Николай Нанков.
Петър Стратиев спечели надпреварата
в Дивизия А, след като не отстъпи челната позиция през цялото състезание и
събра 117 точки от трите състезателни
кръга, изиграни на игрищата в Lighthouse,
BlackSeaRama и Thracian Cliffs. На второ
място е 13-годишният Димитър Савов със
116 точки, а трети Фабио Фурнари със 110
точки.
При дамите 11-годишната Ривека Надилхан
удържа лидерската позиция от първия до
последния кръг и грабна голямата награда
със сбор от 117 точки. Нейни подгласнички
станаха Каталина Джигман със 114 и Ким
Сюнг Рее със 110 точки.
9-годишният Алекс Ким взе приза за наймлад състезател в турнира, а за най-възрастен – Димитър Щерев.
Щедрите награди бяха раздадени на церемония в Голф клуб “Лайтхаус”, последвана
от концерт на българска фолклорна група.

Strong final for Cape Kaliakra Open
A dramatic playoff on two holes in
Division B marked the final of the
first golf tournament Cape Kaliakra Open, which took place near
Kavarna. The Romanians Christian
Tardea and Vernel Craciunesku finished the three competitive rounds
with the same number of points
and after a playoff at the 18th and
the 1st holes Tardea won the first
place. Third ranked Nikolay Nankov.
Petar Stratiev won the first place in
Division A after keeping the leading
place during all the three rounds
at the Lighthouse, BlackSeaRama
and Thracian Cliffs golf courses and
scored 117 points. The second place
was for the 13-year-old Dimitar Savov

with 116 points and the third place
– for Fabio Furnari with 110 points.
Among the ladies, the 11-year-old
Rivekka Nadilkhan kept the leading
position during all three rounds
and took the first place with a total
of 117 points, followed by Katalina Jigman with 114 points and
Seung Rae Kim with 110 points.
The 9-year-old Alex Kim took the
prize for the youngest participant in the tournament and the
prize for the most senior golfer went to Dimitar Shterev.
The generous prizes were awarded
at a ceremony at the Lighthouse Golf
Club, followed by a concert performance of a Bulgarian folk group.
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Двама младежи ще представят
България на Junior British Open
София Селдемирова и Асен Михайлов ще представят България
в турнира R&A Junior British Open, който ще се проведе в West
Lancashire Golf Club от 14 до 16 юли 2014 г. Те заслужиха това
право след успеха си в първия голф турнир за младежи, организиран от Nissan в България, който се проведе в Голф клуб “Св.
София”.
По време на церемонията по награждаването оперативният
директор на Nissan Камен Илчев връчи на генералния секретар
на Българската голф асоциация Сет Ъндърууд чек за 1795 лв.
Парите са от таксите за игра в турнира за възрастни, спонсориран от Nissan в Голф клуб “Св. София” на 17 май 2014 г., и ще
бъдат част от финансирането на двамата ни представители
на Junior British Open. Билетите за пътуването им са осигурени
от Air France, партньор на Nissan.

In May Sofia
Seldemirova took the
3rd place at the 13th
Serbian International
Ladies Golf Open,
which was held at
Golf klub Beograd.
She was representing
Bulgaria together with
Lyubomir Kostov and
Vladislav Marinov.
През май София Селдемирова завоюва
третото място
на турнира Serbian
International Ladies
Golf Open, който се
проведе в Голф клуб
“Београд”. Тя представи България в
състезанието заедно с Любомир Костов
и Владислав Маринов.

Two youngsters will represent Bulgaria
at the Junior British Open
Sofia Seldemirova and Asen Mihailov will represent Bulgaria at the
R&A Junior British Open tournament, which will take place at the
West Lancashire Golf Club between the 14th and 16th July 2014.
They have earned this right after their outstanding performance at
the first junior golf tournament organized by Nissan Bulgaria, which
took place at St. Sofia Golf Club & SPA.
During the prize giving ceremony, the Operational Director of Nissan
Bulgaria Mr. Kamen Ilchev gave a check for 1795 BGN to the Secretary General of the Bulgarian Golf Association Mr. Seth Underwood.
The money were collected from the entry fees in the adult Nissan
Golf Tournament, which took place at St. Sofia Golf Club & SPA on
May 17th 2014. The funds will be utilized for sponsoring the participation of the two young players, who will represent Bulgaria at the
Junior British Open and the tickets for their travel were generously
provided by Air France, a partner of Nissan.
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International Olympic Day 2014

З

а пета поредна година Българската голф асоциация участва в отбелязването на Международния
олимпийски ден, като осигури голф забавления и
състезание за журналисти пред Народния театър.
Награди получиха журналистите Александър Гигов,
Георги Банов, Пламен Вълков и Боряна Тончева, а от
младите голфъри бяха отличени Константин Вълков
и Марио Нейков. Президентът на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова прие олимпийския
огън в присъствието на именити спортисти като
Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Петкана Макавеева,
Димитър Златанов, Боян Радев и други.

F

or the fifth consecutive year the Bulgarian Golf Association participated in the celebration of the International
Olympic Day by providing golf entertainment and a
competition for journalists at the National Theatre. Prizes
were presented to the journalists Alexander Gigov, Georgi
Banov, Plamen Valkov and Boryana Tontcheva and also
to the young golfers Konstantin Valkov and Mario Neykov.
The President of the Bulgarian Olympic Committee Stefka
Kostadinova welcomed the Olympic flame in the presence
of famous athletes like Jordan Iovchev, Rumiana Neykova,
Petkana Makaveeva, Dimitar Zlatanov, Boyan Radev and
others.

ПРЕДСТОЯЩИ UPCOMING
СЪБИТИЯ EVENTS

ДЕВЕТИ ДЪРЖАВЕН ШАМПИОНАТ
ПО ГОЛФ ЗА АМАТЬОРИ

Българската голф асоциация има удоволствието да покани всички български граждани на Деветия държавен шампионат за аматьори 2014 г. и Втория държавен шампионат за младежи и девойки. Турнирът ще се проведе на 12 и
13 юли в Пирин голф и кънтри клуб в два кръга по 18 дупки.
Участниците в шампионатната дивизия ще играят
строук плей, а в плейт дивизията – стейбълфорд.

9TH STATE NATIONAL GOLF
AMATEUR CHAMPIONSHIP

The Bulgarian Golf Association has the pleasure to invite all players with Bulgarian citizenship to take part in the 9th State National and 2nd Junior State National Golf Championship. The event will
take place at the wonderful golf course of Pirin Golf & Country
Club on 12th and 13th of July 2014 in 2 rounds over 18 holes.
The Championship Division will compete in Stroke play format
and the Plate Division – in Individual stableford format.
Участниците ще бъдат
разделени в следните
категории:
Шампионатна:
Championship Division:
Мъже/Man
0-14 HCP
Жени/Women 0-18 HCP
Младежи/Boys 0-14 HCP
Девойки/Girls 0-18 HCP

The divisions according to
the age and hcps of the
participants will be as follows:
Плейт:
Plate Division:
Мъже/Man
15-28 HCP
Жени/Women
19-28 HCP
Младежи/Boys
15-28 HCP
Девойки/Girls
19-28 HCP

Любомир Минчев и Александър Евтимов спечелиха
турнира MercedesTrophy, проведен в края на май в Пирин голф и кънтри клуб с подкрепата на Българската
голф асоциация, и заслужиха правото да представят
страната ни в регионалния финал в Прага на 8 юни. В
чешката столица Евтимов зае първото място в грос
класирането, а Минчев завърши втори.
Lyubomir Minchev and Alexander Evtimov won the MercedesTrophy tournament, held in late May at Pirin Golf and
Country Club with the support of the Bulgarian Golf Association, and thus earned the right to represent our country
at the regional final in Prague on June 8th. In the Czech
capital Evtimov took the first place in the gross ranking
and Minchev finished second.

