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12-И ОТКРИТ ШАМПИОНАТ 
ПО ГОЛФ ЗА АМАТЬОРИ

18
-годишният състезател от Националния отбор 
Асен Михайлов стана първият българин, който влиза 
в Световната ранглиста за аматьори, след като 
спечели 12-ия Открит шампионат на България в 

Голф клуб “Правец”. С резултат от 220 удара Асен успя да победи 
трима играчи от Световната ранглиста, в която той вече 
заема 5594-о място. Турнирът, организиран от Българската 
голф асоциация, се проведе в три кръга с участието на близо 
110 голфъри от 17 страни.

12TH BULGARIAN AMATEUR 
OPEN CHAMPIONSHIP

T
he 18 years old National player Asen Mihaylov became the first 
Bulgarian to enter the Men’s World Amateur Golf Ranking, after 
winning the 12th Bulgarian Amateur Open Championship. With 
220 shots Asen beat three world ranked players going into the 

last round. He is currently on 5594 place in the World Ranking. The 
tournament organized by the Bulgarian Golf Association was held at 
Pravets Golf Club from 1st till 3rd of September 2016. 110 players from 17 
different countries took part in the competition. 

WORLD AMATEUR TEAM 
CHAMPIONSHIP

F
or the first time Bulgaria took part in the World Amateur Team 
Championship with a Ladies team. Ivana Simeonova, Sofia 
Seldemirova and Stefani Skokanska competed against teams from 
55 other countries in the event which took place in Mexico from 14th 

till 17th of September.
The Men Team Championship was held a week after on the same golf 
courses in Cancun, Mexico. Ryan Staykov, Vladislav Marinov and Asen 
Mihaylov competed against 71 teams.

СВЕТОВНО ОТБОРНО 
ПЪРВЕНСТВО ПО ГОЛФ ЗА 
АМАТЬОРИ

З
а първи път България взе участие в Световното отборно 
първенство за жени, което се проведе в Мексико от 14 
до 17 септември. Нашата страна бе представена от 
София Селдемирова, Ивана Симеонова и Стефани Скоканска. 

Турнирът се игра във формат строукплей с участието на 
отбори от 55 страни.
Седмица по-късно на същите игрища в Канкун се проведе и 
Световното отборно първенство за мъже с участието на 
състезатели от 71 страни. В българския тим играха Асен 
Михайлов, Райън Стайков и Владислав Маринов. 
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ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБЕН 
ШАМПИОНАТ ЗА ЖЕНИ
За поредна година Българската голф асоциация и Голф клуб 
„Правец“ бяха домакини на турнир, организиран съвместно с 
Европейската голф асоциация. Европейският клубен шампионат 
за жени се проведе от 29 септември до 1 октомври и в него 
участие взеха 17 отбора от 16 страни. София Селдемирова, 
Ривека Джумагулова и Виктория Генова се състезаваха за Голф 
клуб „Св. София“ и заеха десето място в крайното класиране. 
Победител отново е френският отбор Racing Club de France – La 
Boulie.

EUROPEAN LADIES CLUB 
TROPHY
The Bulgarian Golf Association, together with the European Golf 
Association and Pravets Golf Club hosted the European Ladies Team Club 
Trophy in Pravets from 29th of September till 1st of October. 17 teams from 
16 countries took part in the competition. Rivekka Dzhumagulova, Sofia 
Seldemirova and Victoria Genova competed for St. Sofia Golf Club and 
finished on the 10th place. For third year in a row winner of the competition 
was Racing Club Real de France – La Boulie.
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Събраните средства от таксите за игра на първия голф турнир, 
организиран от Българо-британската бизнес асоциация, бяха дарени на 
Българската голф асоциация и разпределени между най-добрите млади 
голфъри, спечелили призовите места в тазгодишния финал на сериите 
Mini Cup.

The funds raised from the first British-Bulgarian Business Association tournament 
Green fees were donated to the to the Bulgarian Golf Association and were 
distributed among the best junior golfers who won prizes from this year‘s Mini Cup 
Series Finals.

Audi Mini Cup 2016 
За поредна година Българската голф асоциация 
и Порше БГ организираха серията турнири за 
деца Audi Mini Cup. Общо пет кръга се проведоха 
на игрищата в Голф клуб „Правец“, „Пирин голф и 
кънтри клуб“ и Голф клуб „Св. София“. Участниците 
в сериите бяха разделени в три възрастови 
категории – от 6 до 8, от 9 до 11 и от 12 до 
14 години и играха във формат стейбълфорд. 
На 9 септември се проведе финалният кръг с 
участието на над 30 деца. Всяка година интересът 
към турнира расте и сериите привличат все 
повече деца.

This year the Bulgarian Golf Association and Porsche BG 
once again hosted Audi Mini Cup series for kids. A total 
of five rounds were played at Pravets Golf Club, Pirin Golf 
& Country Club and St. Sofia Golf Club. Participants in 
the series competed in three age categories – 6-8, 9-11 
and 12-14 years in Stableford format. On September 9th 
the final round was held with the participation of over 30 
children. Every next year more and more junior players 
take part in the series.

Новата БГА членска карта
Очаквайте през 2017!
- преференциални оферти от корпоративните ни партньори
- месечна томбола с награди
- специални промоции.
ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ!

The new Affiliated BGA Card
Launching 2017!
- Corporate partners benefits 
- Monthly prize draws 
- Special promotion.
FULL INFORMATION AND INTRODUCTION COMING IN NOVEMBER!

BULGARIAN GOLF ASSOCIATIONAffiliated Membership Card

123465789
EXP. 12/17

handicap

18

PETROMIR MITOVSKI

www.player.golfbg.com

Home Club


