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ПЪРВИ ТУРНИР  
АУДИ МИНИ КЪП 2015 
Партньорство на автомобилната 
марка с голфа в България

На 28 май в Голф клуб „Правец“ се проведе първият за 2015 г. 
детски голф турнир Ауди Мини Къп, който отбеляза старта на 
сътрудничеството на автомобилната марка с голфа в България. 

От 2015 г. Ауди, с вносител за България фирма Порше БГ, е 
главен партньор на Българската голф асоциация и подпомага и 
организирането на серията детски турнири. Общо четири кръга 
и финал от веригата ще се играят на различни голф игрища в 
страната през тази година. 

В първия кръг взеха участие 15 деца, разделени в три 
възрастови категории – 6-8 г., 9-11 г. и 12-14 г. Те имаха 
възможност да се състезават на предизвикателното игрище в 
Голф клуб „Правец“ и да прекарат един невероятен ден заедно със 
своите родители.

Победител в грос дивизията при най-малките стана Ян 
Карамфилов, а в нет дивизията Тервел Чакъров. В категорията с 
най-много  участници - 9-11 г. пръв в грос дивизията стана Денис 
Стайков, а в нет дивизията Христо Янакиев. В категорията на 
големите победител в гроса е миналогодишният шампион Цанко 
Цанев, а в нета първа е Кристина Бушева. 
Всички деца получиха медали и очакват с нетърпение следващия 
кръг на Ауди Мини Къп в Голф клуб „Пирин“. 

The car brand will support golf in Bulgaria
The first Audi Mini Cup 2015 golf tournament was held on May 28 

at Pravets Golf Club. The event marked the beginning of the car brand 
involvement in Bulgarian golf.

From 2015 Audi (through its official importer in Bulgaria – Porsche 
BG) is the main partner of the Bulgarian Golf Association and 
supports the organization of the junior tournaments series. A total of 
four rounds and a final will be played on different golf courses in the 
country this year.

15 kids divided in 3 three age categories – 6-8, 9-11 and 12-14, took 
part in the first round. They had the opportunity to compete on the 
challenging course of Pravets Golf Club and spent a great day with 
their parents.

Ian Karamfilov topped the gross ranking in the 6-8 y. category, 
and first in the net ranking came Tervel Chakarov. In the category 
with the most participants – 9-11 y., Dennis Staykov finished with the 
best gross score, and Hristo Yanakiev – with the best net score. In the 
12-14 category last year’s champion Tsanko Tsanev won the gross 
competition and Cristina Busheva – the net.

All children received medals and are looking forward to the next 
round of Audi Mini Cup series which will be played at Pirin Golf & 
Country Club.

FIRST AUDI MINI CUP 
TOURNAMENT 2015
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Д
ва турнира, организирани от 
NISSAN България – за деца и за 
възрастни – се играха в Голф 
клуб “Св. София” в последния 

уикенд на май. В събота 25 деца се 
състезаваха за престижните награди. 
В Дивизия А при момчетата с най-добър 
резултат – 68 удара, завърши Любомир 
Костов (18 г.). Според регламента на 
турнира обаче голямата награда – 
участие в Открития шампионат 
на Турция, имаше право да спечели 
състезател под 18-годишна възраст, 
така че честта да представлява 
България се падна на Асен Михайлов, 
финиширал втори със 70 удара. Трети 
се нареди Райън Стайков със 76 удара. 

От момичетата в Дивизия А най-до-
бра игра показа София Селдемирова 
(72 удара), която също ще пътува за 
шампионата в Турция. Нейни подглас-
нички станаха Ивана Симеонова със 75 
и Стефани Скоканска с 89 удара. 

В състезанието за възрастни в 
неделя, което се игра във формат 
стейбълфорд в две дивизии, участие 
взеха 84 играчи. Средствата, събрани 
от таксите за игра, бяха дарени от 
NISSAN България на Българската голф 
асоциация и с тях ще бъде подпомог-
нато участието на Асен Михайлов и 
София Селдемирова в Откритото пър-
венство на Турция. 

T
wo golf tournaments organized by 
NISSAN Bulgaria – for juniors and for 
adults – were played over the weekend 
30-31 May at St. Sofia Golf Club. 

On Saturday, 25 children competed for 
prestigious prizes. In the Boys ranking in 
Division A Lyubomir Kostov (18) came first 
with the amazing 68 strokes. According 
to the rules of the tournament, however, 
the grand prize – participation in the 
Turkish Open Championship was eligible to 
players under the age of 18, so the honor to 
represent Bulgaria went to Assen Mihailov, 
who finished second with 70 strokes. Third 
was Ryan Staykov by 76 strokes.

In the Girls ranking in Division A first 
ranked Sofia Seldemirova (72 strokes), who 
will also travel to the Turkish Open. Her 
runner-ups were Ivana Simeonova with 75 
and Stephanie Skokanska with 89 strokes.

84 players took part in the adults 
competition on Sunday and the funds 
raised from the entry fees were donated 
by NISSAN Bulgaria to the Bulgarian Golf 
Association to support the participation 
of Asen Mihailov and Sofia Seldemirova in 
Turkish Open.

NISSAN БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ 
БЪЛГАРСКАТА ГОЛФ АСОЦИАЦИЯ

Държавен 
шампионат 
по голф 2015

Българската голф асоциация, 
вносителят на Ауди за България - Порше 

БГ и „Пикадили“ ЕООД имат удоволствиeто 
да ви поканят на Десетия държавен 

шампионат за аматьори 2015 г., който 
ще се проведе на 18 и 19 юли в Голф клуб 

„Пирин”. Турнирът ще се играе в два 
последователни кръга по 18 дупки на 

игрището по дизайн на Иън Уузнам.
Право на участие имат само български 

граждани.  Участниците ще бъдат 
разделени в четири категории – мъже, 

жени, младежи, девойки.

State National 
2015

Bulgarian Golf Association, Porsche 
BG - official importer of Audi for Bulgaria 

and Piccadilly take the pleasure to invite all 
Bulgarian players to the 10th State National 
Amateur Golf Championship, which will be 

held on 18th and 19th of July at Pirin Golf & 
Country Club. The tournament will be played 

in two rounds over 18 holes on the golf course 
designed by Ian Woosnam.

Only Bulgarian citizens would be admitted to 
participate in the competition. Participants will 

compete in four categories: men, women, boys 
and girls.

NISSAN BULGARIA SUPPORTS THE BGA

ПРЕДСТОЯЩО
FORTHCOMING



NEWS НОВИНИ
3 | 3Пролет | Spring 2015

Тренировки с Trackman Launch monitor 
Един от българските голфъри, който от години подкрепя раз-
витието на този спорт в страната, щедро предоставя за 
използване на тренировките на националния отбор последно 
поколение мониторинг система за следене на всички показа-
тели на суинга и полета на топката (траектория, скорост, 
ротация, ъгъл и др.). Устройството е на високотехнологич-
ната компания Trackman, чиито продукти намират редица 
приложения и в света на голфа – използват се от някои от 
най-добрите професионални голфъри в света. Тази система ще 
помогне на професионалния инструктор Ричард Лейн да развива 
индивидуалните умения на всеки играч, а малкият размер на ус-
тройството ще му даде възможност да го взима със себе си на 
международните турнири, в които ще участват националите.
Важно е да се отбележи, че това е единственото подобно 
устройство от най-ново поколение на компанията Trackman, 
което се използва на Балканите, и сме уверени, че ще допринесе 
за бъдещето развитие на детския голф у нас. 

Trackman Launch monitor  teaching
A longtime supporter of the junior development is kindly providing the 
use of a trackman launch monitor. This is considered the best in the 
industry for precision swing and ball flight analysis and used by the top 
professionals on the major tours. This will enhance Richard’s ability to 
develop the indivual swings of the players and, as it’s portable, it will 
travel to the international events to support the players during their 
practice time. 
Add picture of a trackman 
We believe this is maybe the first Trackman to be used in the Balkans 
and is an important step in the future development of junior golf in 
Bulgaria. 

За нас е удоволствие да ви информираме за наситения кален-
дар от международни турнири, в които ще участва нашият 
национален отбор през 2015 г.

Голфърът Денис Димитров, член на Голф клуб “Св. София”, 
предложи да стане капитан на националния отбор и да пътува 
с него по международните турнири през тази година. Използва-
ме възможността да му благодарим за подкрепата и очакваме 
един много успешен сезон за нашия отбор на международно 
ниво. 

National Team 
International Schedule 

We are pleased to announce that the National team will be playing an 
extensive international schedule this summer.

Mr Denis Dimtrov has offered his free time to act as a team captain 
for this year and will be travelling with them. We would like to take 
this opportunity to thank him for his support and look forward to a 
successful summer where our young players will have the opportunity 
to experience golf at an international level. 

International Tournament Schedule for the National Team 2015
Момчета | Boys Момичета | Girls

21-23/ 07 /2015 Scottish Boys Open 23-25/ 07 /2015  European Young 
Masters

23-25/ 07 /2015  European Young 
Masters 28-30/ 07 /2015  English Girls Open

7-9/ 08 /2015 Hungarian Open 7-9/ 08 /2015 Hungarian Open
12-15/ 08 /2015 Czech International 

Open
25-27/ 08 /2015 Slovak Junior Girls 

Open
25-27/ 08 /2015 Slovak Junior Boys 

Open 16-19/ 09 /2015 Turkish Open

16-19/ 09 /2015 Turkish Open

Meждународен турнирен 
календар на националния 
отбор за 2015


