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16-годишният Димитър Лулов спечели първото място в 
Шампионатната дивизия при мъжете със 151 удара (7 над 
пара) на Осмото държавно първенство по голф за аматьори 
организирано от Българската голф асоциация с подкрепата 
на Банка Пиреос България. 72-ма участници се състезаваха 
в престижния турнир, който се проведе в два кръга в Голф 
клуб “Правец” на 13 и 14 юли. 
В Шампионатната дивизия в грос класирането при мъжете 
подгласници на шампиона Димитър Лулов станаха Владислав 
Маринов със 154 удара и Александър Евтимов със 158 удара. В 
нетното класиране победител е Николай Робев със 138 удара, 
следван от Ватко Бешлиев със 145 и Красимир Панайотов със 
146 удара. 
Шампионка на България при жените за трета поредна година 
стана Мая Кучиркова, която завърши със сбор от 159 удара 
за двата състезателни кръга. В нетното класиране при да-
мите победи Стефани Скоканска със 141 удара.
В Плейт дивизията на първо място се класира Симеон Ден-
ков със 79 точки, следван от Иван Андреев със 75 и Владислав 
Константинов със 73 точки. 

Победителите в отделните категории получиха щедри на-
гради от Банка Пиреос България. През последните 6 години, 
като част от дългогодишната политика на банката да 
наложи и популяризира престижния спорт у нас, финансо-
вата институция се включва активно в подготовката и 
реализирането на най-важните състезания от календара 
на Българската голф асоциация – Държавното първенство и 
Открития шампионат по голф за аматьори. По време на със-
тезанието участниците имаха възможност да се запознаят 
със специалната кредитна карта VISA GOLF на Банка Пиреос.

16-year-old Dimitar Lulov is the National Golf Champion 
of Bulgaria for 2013. He won the trophy in the men‘s 
Championship division with 151 strokes (7 over par) at the 
8th State National Amateur Golf Championship organized by 
the Bulgarian Golf Association with the support of Piraeus 
Bank Bulgaria. 72 golfers competed in the prestigious 
tournament, which was held in two rounds at Pravets Golf 
Club on 13th and 14th July. 
In the Championship division, Gross ranking, Men, runner-
ups of the champion Dimitar Lulov became Vladislav Marinov 
with 154 strokes and Alexander Eftimov with a total of 158 
strokes. In the Net ranking the winner was Nikolay Robev 
with 138 strokes followed by Vatko Beshliev with 145 and 
Krasimir Panaiotov with 146.
In the Championship division, Gross ranking, Women, for 
third consecutive year the winner was Maya Kuchirkova who 
finished with a total of 159 strokes. In the Net ranking the 
best lady was Stephanie Skokanska with 141 strokes. 
In the Plate Division the victory went to Simeon Denkov with 
79 stableford points, followed by Ivan Andreev with 75 and 
Vladislav Konstantinov with 73 points.

Winners in each category received generous prizes from 
Piraeus Bank Bulgaria. Over the last six years as part of its 
longstanding policy to promote this prestigious sport in the 
country, the Bank has been actively supporting the major 
events in the calendar of the Bulgarian Golf Association – 
the State National Championship and the Bulgarian Open 
Amateur Championship. During the competition, the special 
credit card VISA GOLF Piraeus Bank was presented to all 
participants and guests.

16-годишен 
спечели 
Държавния 
шампионат по голф 
за аматьори 2013

16-year-old golfer 
won the State 
National Golf 
Championship 2013



NEWS НОВИНИ
2 | 4август |  August 2013

Първи държавен голф шампионат за 
младежи и девойки 
На 21 юли 2013 г. в Голф клуб „Еър  София“ в гр. Ихти-
ман се проведе Първият държавен шампионат по 
голф за младежи и девойки. В състезанието взеха 
участие 30 деца от различни възрасти. Те бяха разде-
лени в две категории – младежи и девойки, и в отдел-
ни дивизии според игровия им хендикап – от 0 до 22 и 
от 23 до 54. Хубавото време, прекрасната организа-
ция и добрата атмосфера сред децата допринесоха 
за провеждането на един незабравим шампионат. 
Първа в класирането при девойките в дивизията с 
хендикапи от 23 до 54 бе Маргаритка Нешева със 17 
точки, следвана от Маги Борисова с 12 и Ида Мейн с 
10 точки. При младежите от същата дивизия победи-
тел стана Цанко Цанев с 26 точки. Втори с 13 точки 
се класира Христиан Дончев, следван от Георги Тер-
зийски с 11. 
 
Много оспорвано бе състезанието в дивизията с хен-
дикапи от 0 до 22. При девойките Ивана Симеонова 
и Стефани Скоканска завършиха с равен брой точки 
– 21, но по-добрият резултат от последни 9 дупки до-
несе на Ивана шампионската титла при  девойките. 
Стефани остана втора, а трета се класира Михаела 
Михова. В нетното класиране при девойките първа 
награда заслужено отиде при Стефани Скоканска, коя-
то показа голям напредък в своята игра. 
 
При младежите миналогодишният държавен шампи-
он Любомир Костов удържа на напрежението и с 
отличния резултат от 34 точки запази титлата си. 
Второто място зае Димитър Лулов с 26, а трети се 
класира Мартин Скокански, който спечели и първо-
то място в нетното класиране. 
 
Българската голф асоциация изрази своята благодар-
ност към всички участници и техните родители за 
подкрепата им за развитието на голфа сред децата.

First Juniors only State National 
Championship
The First Juniors only State National Championship 
was played on July 21st, 2013 at Air Sofia Golf Club 
near Ihtiman. 30 children of different ages took part 
in the competition. There were separate categories 
for boys and girls who played in two divisions – with 
playing handicap from 0 to 22 and from 23 to 54.
The sunny weather, as well as the perfect 
organization and the friendly atmosphere turned the 
championship into a great golf holiday. Margaritka 
Nesheva won the first place in the Girls category, 
handicaps 23-54, with 17 points. Second came Maggie 
Borisova with 12 points and Ida Maine with 10 points. 
In the same handicap division the victory in the Boys 
category went to Tsanko Tsanev with 26 points. His 
runner-ups were Hristian Donchev with 13 points and 
George Terziiski with 11.

Strong competition marked the division with 
handicaps 0-22. In the Girls category Ivana 
Simeonova and Stephanie Skokanska were all 
square with 21 points each, but the better back nine 
score brought the victory to Ivana. Stephanie ranked 
second, third was Mihaela Mihova. In the Net ranking 
Stephanie Skokanska deserved the first prize after 
showing great improvement in her game.

In the Boys category the defending champion 
Lyubomir Kostov finished with the excellent score of 
34 points to retain the title. The second place went 
to Dimitar Lulov with 26 points and the third – to 
Martin Skokanski who won first place in the Net 
ranking.

Bulgarian Golf Association thanked all participants 
and their parents for their support in the 
development of golf among children.
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Веднага след края на Балканския шампи-
онат по голф, един от нашите състе-
затели – Любомир Костов, замина на 

двуседмичен тренировъчен лагер в митич-
ния St. Andrews, Шотландия с подкрепата на 
Българската голф асоциация. В родината на 
голфа той имаше възможност да подобри 
уменията си, да усвои нови игрови техники, 
да чуе анализи от признати специалисти 
и да завърже много нови приятелства. 
“Най-вълнуващият момент за мен беше 
играта на старото игрище на St Andrews. 
Шотландците играят голф от векове, а аз 
вярвам, че нашето развитие в този спорт е 
във вярната посока”, сподели Любо.

Straight after the Balkan Challenge Trophy, 
one of our players – Lyubomir Kostov, 
headed for the mythical St. Andrews, 

Scotland, for a two-week training camp with the 
support of the Bulgarian Golf Association. In 
the home of golf, he had the chance to improve 
his skills, to learn new playing techniques, to 
hear analysis from recognized golf experts and 
to make many new friends. „The most exciting 
experience for me was to play St. Andrews 
Old Course. People in Scotland play golf for 
centuries, and I believe our progress in this 
sport is in the right direction,“ said Lubo.

Балкански шампионат по 
голф 2013 Блед, Словения
Българският национален отбор взе участие в 
третия Балкански шампионат по голф за ама-
тьори, който тази година се проведе на игри-
щето в словенския град Блед. Предишните две 
години турнирът бе домакинстван от Бъл-
гарската голф асоциация с подкрепата на R&A 
– през 2011 състезанието бе в BlackSeaRama, а 
през 2012 г. – в Голф клуб “Св. София”. 
Тази година българският отбор, воден от Ри-
чард Лейн и Борис Чакъров, бе в състав Любо-
мир Костов, Асен Михайлов и Димитър Савов. 
Нашите състезатели участваха в дивизия А 
на турнира заедно с още 9 отбора. За първи 
път имаше и отделна дивизия за жени. Игри-
щето беше от типа „трий лайн”, който беше 
непознат за нашия отбор, но момчетата 
направиха всичко възможно да се адаптират. 
В крайното класиране българските голфъри се 
наредиха на седмо място. Победител стана 
тимът на Словения, следван от съставите 
на Сърбия и Гърция. При жените с най-добър 
резултат завърши сръбският отбор. 
Този турнир беше изключително важен за 
изграждането на отборен дух в нашия тим, 
както и за натрупването на състезателен 
опит за момчетата. 

Balkan Challenge Trophy 
2013 Bled, Slovenia
Bulgarian national team participated in the 
Third Balkan Challenge Trophy, which this year 
took place in the Slovenian town of Bled. The 
previous two years the tournament has been 
hosted by the Bulgarian Golf Association with 
the support of the R&A – in 2011 the tournament 
was played at BlackSeaRama, and in 2012 – at 
St. Sofia Golf Club.
This year the Bulgarian team, led by Richard 
Lane and Boris Chakarov, included Lyubomir 
Kostov, Assen Mihaylov and Dimitar Savov. Our 
golfers competed in A division A along with 
9 other teams. For the first time there was a 
separate division for women. The golf course 
was of the “Tree line” type and our golfers did 
their best to adapt to it. In the final ranking 
Bulgarian team took the seventh place. The 
winner was the team of Slovenia, followed by 
the squads of Serbia and Greece. In the Women’s 
division the Serbian team scored best.
This tournament was very important for building 
a team spirit as well as for the competitive 
experience of the boys.Любо със световния 

номер 10 Лий Уестууд. 
Lubo with world number 

10 Lee Westood.

Предизвикателствата 
на бункерите  
в St. Andrews.  

The challenging bunkers 
at St. Andrews
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Българската голф асоциация има честта 
да ви покани на ДЕВЕТИЯ ОТКРИТ 
ШАМПИОНАТ ЗА АМАТЬОРИ, който 

ще се проведе от 5 до 7 септември 2013 г. на 
предизвикателното игрище на Pravets Golf 
Club, домакин на турнири от PGA на Европа.  
Шампионатният формат ще бъде игра на 
удари в три кръга по 18 дупки. Формуляри 
за записване можете да свалите от сайта 
на асоциацията www.golfbg.com и да 
изпратите попълнени не по късно от петък, 
30 август 2013 г.
Ако ви е необходима допълнителна 
информация, не се колебайте да се 
свържете с Българската голф асоциация на 
bgopen@golfbg.com
Моля, обърнете внимание, че има 
ограничения в хендикапа на участниците в 
Championship и Senior Championship дивизиите:  
Мъже 0-9 и Жени 0-12.

The Bulgarian Golf Association have great 
pleasure in presenting THE 9th  
BULGARIAN AMATEUR OPEN  

CHAMPIONSHIP to be played from 5th to 
7th September 2013 over the challenging golf 
course of Pravets Golf Club, current host venue 
of the PGAs of Europe. 
The Championship format will be stroke play 
over three rounds of 18 holes. All entry forms 
can be downloaded from the website of the BGA 
www.golfbg.com and they should be sent back 
to the Bulgarian Golf Association no later than 
Friday, 30th August 2013.
 
For any further information, please, do not hesi-
tate to contact the Bulgarian Golf Association at 
bgopen@golfbg.com
Please, be aware that there will be a HCP limit 
for the Championship and Senior Championship 
Divisions: Men 0-9 and Ladies 0-12.

ПРЕДСТОЯЩИ
СЪБИТИЯ

UPCOMING
EVENTS

От 15 юни 2013 г. Българската голф асоци-
ация разшири тренировъчния процес на 

националния отбор по голф. Всеки понедел-
ник младите надежди имат възможност да 
развиват уменията си в късата игра и да 

разработват стратегии под ръководство-
то на PGA професионалиста Джонатан 

Шипстоун. Тренировките се провеждат в 
Голф клуб “Правец” от 9:00 до 15:00 ч. 

From 15 June 2013 the Bulgarian Golf 
Association expanded the scope of the 

coaching sessions of the Bulgarian National 
Team. Every Monday the young talents have 
the opportunity to improve their short game 

skills and to develop course management 
strategies under the direction of the PGA 

professional Jonathan Shipstone. The practice 
sessions are held at Pravets Golf Club from 

9:00 to 15:00 h.

5th–7th September 2013

EUROPEAN LADIES` 
CLUB TROPHY

TO BE PLAYED AT
ST. SOFIA GOLF CLUB 

& SPA

26th – 28th 

September  
2013

9th Bulgarian Amateur 
Open Championship:  

5th - 7th 
September 2013

Sign in for the tournament 
via our onile entry form at 

our webpage.
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