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98 състезатели от над 15 
страни участваха в десетото 
юбилейно издание на Откритото 
първенство на България по голф за 
аматьори, което се проведе в три 
кръга в Голф клуб “Правец”. Почти 
непрекъснатият дъжд постави 
на изпитание организаторите 
от Българската голф асоциация, 
които във втория и третия кръг 
прекъсваха играта за по няколко 
часа. Състезателите бяха 
разделени в пет хендикап дивизии. 

В Шампионатната дивизия 
при мъжете с най-малко удари 
от трите кръга – 217, завърши 
германецът Борис Вьолфел, 
който оглави класирането още 
след първия ден и не изпусна 
водачеството до края. На второ 
място се нареди британецът Томас 
Бърли с един удар повече, а трети е 
чехът Томас Криванец. За най-добър 
български играч бе обявен Асен 
Михайлов, който зае петото място.

При дамите в Шампионатната 
дивизия 14-годишната българка 
София Селдемирова показа 
стабилна игра през трите дни и 

заслужи победата с 237 удара, втора е рускинята София Морозова 
с 239 удара, а трета – Ивана Симеонова с 250 удара. 

В дивизията за голфъри над 50 г. американецът Рик Рей удържа 
лидерската позиция от първия до последния кръг и постигна сбор 
от 236. Втори  е Алън Рогът с 240 удара, а трети – Джими Ригсби 
с 243 удара. 

В Детската плейт дивизия победи черногорецът Матей 
Станич с 82 точки, на второ място е Цанко Цанев със 78 точки, а 
с една по-малко има Виктория Генова.

В Златната плейт дивизия шампион стана Иван Боедман със 
103 точки, следван от Николай Димитров с 96 и Ватко Бешлиев с 
87 точки.

Победител в Сребърната плейт дивизия е Ненад Станич със 71 
точки, втори се класира Янаки Янакиев със 70, а трети – Димитър 
Желев с 69 точки. 

98 players from over 15 
countries participated in the 
Тenth anniversary edition of 
the Bulgarian Amateur Open 
Championship, which was held in 
three rounds at Pravets Golf Club. 
The heavy rain presented a big 
challenge to the organizers from 
the Bulgarian Golf Association, 
who stopped the game for a few 
hours during the second and the 
third round. The Championship 
was played in five handicap 
divisions. 

In the Men’s Championship 
Division the winner was Boris 
Woelfel from Germany (217), 
who headed the ranking after 
the first day and held the lead 
to the end. Second ranked 
Thomas Burley (UK) with one 
shot more, and third was the 
Czech Tomas Krivanec. For Best 
Bulgarian player was named 
Asen Mihailov, who took the fifth 
place. 

In the Ladies Championship 
Division the 14-year-old 
Bulgarian Sofia Seldemirova 
showed solid game in the three rounds and deserved the victory with 
237 shots. Second was Russia’s Sofia Morozova with 239, and third – 
Ivana Simeonova with 250 shots. 

In the Seniors Championship Division, the American Rick Wray took 
the lead from the first day and finished with a total of 236 shots. 
Second was Alan Rogut with 240 shots, and third – Jimmy Rigsby with 
243 shots. 

In the Junior Plate Division the first place was for Mathei Stanic with 
82 points, second ranked Tsanko Tsanev with 78 points, one point less 
scored Victoria Genova. 

In the Golden Plate Division the champion was Ivan Boedman with 
103 points, followed by Nikolay Dimitrov and Vatko Beshliev with 96 
and 87 points respectively.

Winner of the Silver Plate Division was Nenad Stanic with 71 points, 
second ranked Yanaki Yanakiev (70), and third – Dimitar Zhelev (69).

10th BULGARIAN AMATEUR 
OPEN CHAMPIONSHIP

ДЕСЕТИ ОТКРИТ 
ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРИЯ 

ПО ГОЛФ ЗА АМАТЬОРИ
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О
тборът на клуб „Парко ди Рома“ (Италия) спечели Евро-
пейското междуклубно първенство за мъже в Голф клуб 
“Правец”. Турнирът, който трябваше да се проведе в 3 
кръга от 23 до 25 октомври, бе игран само в един. През 

първия ден продължителен дъжд прекъсна играта и кръгът 
бе отменен. Втория ден времето бе благосклонно и всички 
състезатели успяха да изиграят 18 дупки. В последния иг-
рови ден игрището осъмна, покрито със сняг, което направи 
невъзможно провеждането на финалния кръг. Така крайното 
класиране бе определено от резултатите от 
втория ден.

Общо 23 отбора – победители в клубните 
шампионати на Австрия, Белгия, България, 
Дания, Англия, Естония, Финландия, Франция, 
Германия, Гърция, Холандия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Португалия, Словения, Сло-
вакия, Испания, Швейцария, Шотландия, Украйна 
и Уелс взеха участие в Европейския клубен шам-
пионат.   Сред участницитe бе и олимпийският 
шампион от Младежката Олимпиада през 2014 г. 
Ренато Параторе.

На второ място след “Парко ди Рома” със съ-
щия сбор от минус шест удара, но с по-лош ре-
зултат на третия играч в отбора, се класираха 
миналогодишните шампиони от клуб „Виламора“ 
(Португалия). Трети остана тимът на клуб “Керберген“ (Бел-
гия) с един удар под пара. България бе представена от тима на 
Голф клуб „Св. София“ в състав Любомир Костов, Асен Михайлов 
и Владислав Маринов. Нашите момчета се представиха на ниво 
в неблагоприятните условия и завършиха на 18-о място.

T
he team of Parco di Roma Golf Club (Italy) won the European 
Men’s Club Trophy which was held at Pravets Golf Club. The 
tournament, which was to be played in three rounds from 23rd 
to 25th October, turned into a one-round competition. During 

the first day heavy rain interrupted the game and the round was 
suspended. The second day the weather was favorable and all players 
were able to finish the 18 holes. On the last day the course woke up 
covered with snow, making it impossible to hold the final round. So the 
final ranking was done of the basis of the results of the second day. 

A total of 23 teams – winners 
of the club championships 
in Austria, Belgium, Bulgaria, 
Denmark, England, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Holland, 
Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Portugal, Slovenia, Slovakia, Spain, 
Switzerland, Scotland, Ukraine and 
Wales took part in the European 
Men’s Club Trophy. Among the 
competitors was the winner from 
the Youth Olympics in 2014 Renato 
Paratore. 

Second only to Parco di Roma 
with the same score of six shots 
under par, but with a higher result of 

the third player was last year’s champion club Vilamora (Portugal). 
Third came the team of Keerbergen Club (Belgium), one under par. 

Bulgaria was represented by the team of St. Sofia Golf Club & SPA 
including  Lyubomir Kostov, Assen Mikhailov and Vladislav Marinov. Our 
boys performed quite well in the severe conditions and finished 18th.

ЕДИН ИГРАЛЕН КРЪГ ОПРЕДЕЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО 
МЕЖДУКЛУБНО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЪЖЕ

ONE PLAYED ROUND DETERMINED THE WINNER 
IN THE EUROPEAN MEN’S CLUB TROPHY
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ФИНАЛ НА МИНИ КЪП 2014
Над 25 деца взеха участие във финалния кръг от сериите Мини 
къп, организирани от Българската голф асоциация. Финалът 
се проведе на игрището на Голф клуб и СПА „Св. София“ на 11 
септември.
Във възрастовата група за деца от 6 до 8 години победител 
в третия кръг и генералното класиране стана Филип Китов. 
Втори се класира Ян Карамфилов, следван от Йордан Янакиев.
В дивизията за деца от 9 до 11 победител в третия кръг 
стана Кристиан Цветанов, следван от Цанко Цанев и Кристина 
Бушева. Във общото класиране от трите кръга пръв стана 
Денис Стайков.
В третата дивизия за деца от 12 до 14 годишна възраст 
първо място зае Магдалена Борисова. Втори се класира Мартин 
Скокански, следван от Маргаритка Нешева. Във финалното 
класиране първо място зае Мартин Скокански.
Българската голф асоциация и клубовете домакини благодарят 
на всички малки участници в турнирите през тази година и им 
пожелава множество успехи в играта в бъдеще.

ТЕМПО НА ИГРА
Една от най-горещите теми в 
голфа в момента е темпото на 
игра. То зависи от много фактори, 
включително способностите на играча 
и поведението му на игрището, както и 
сложността на терена. 
R&A дава възможност на всеки голфър 
да изрази мнението си в специално 
разработена анкета, която ще помогне 
за създаване на по-добри правила, 
регулиращи темпото на игра. 
Ще намерите анкетата на 
www.surveymonkey.com/s/PaceofPlayTest 

PACE OF PLAY
One of the hot topics in golf at the moment is 
pace of play. Pace of play is affected by many 
factors, including player ability and behavior, 
management practices and course difficulty. 
The R&A is giving the opportunity for each 
golfer to express his opinion in a specially 
developed survey that will help for creating a 
better ruling for everyone.
The survey can be found at
www.surveymonkey.com/s/PaceofPlayTest

MINI CUP 2014 FINALS
More than 25 children participated in the final round of the Mini Cup 
series organized by the Bulgarian Golf Association. The final was held at 
St. Sofia Golf Club & SPA on September 11th. 
In the division of 6 to 8 years old kids winner in the third round and 
in the final ranking became Philip Kitov. Second was Jan Karamfilov, 
followed by Jordan Yanakiev. 
In the division for children aged 9 to 11 winner became Christian 
Tsvetanov, followed by Tzanko Tzanev and Christina Busheva. Winner in 
the final ranking became Dennis Staikov. 
In the third division for children from 12 to 14 years the first place was 
taken by Magdalena Borisova. Second was Martin Skokanski followed 
by Margaritka Nesheva. In the final ranking the first place went to Martin 
Skokanski. 
Bulgarian Golf Association and the hosting clubs would like to thank 
to all young players who took part in the tournaments this year and to 
wish them many successes in the future. 

10th ANNIVERSARY BGA PRESIDENT’S CUP 
26TH FEBRUARY - 3RD MARCH, ABU DHABI

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН ТУРНИР 
ЗА КУПАТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА БГА

26 ФЕВРУАРИ - 3 МАРТ, АБУ ДАБИ

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT WWW.GOLFBG.COM
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, ПОСЕТЕТЕ WWW.GOLFBG.COM
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