
Актриса блесна в турнира на “Стандарт”
Тенис шоуто "Лидерите" тръгна по вода, но се окъпа в слънце 
 

Четвъртото издание на най-голямото тенис шоу за 
годината в София стартира в събота по вода с малко 
облаци и много усмивки. Първият зам. главен редактор
на "Стандарт" Иван Матанов даде старт на 
надпреварата и пожела на всички да играят с хъс и да 
победят най-добрите. 
На старт в турнира застанаха 60 от най-известните в 
своите области личности.  
Шефът на водещата спедиторска фирма "Милицер и 
Мюнх" Сашо Тодоров прекрати заради турнира 
почивката си в Гърция. Той и партньорът му Пламен 
Димитров бяха сред първите дошли на кортовете на СК
ДЕМА в събота сутрин. Босът на "Карлсберг България"
Александър Грънчаров също отрано започна да 
загрява. Босът от "Автомотор корпорация" Асен Коцев 

бе сред потвърдили участие в шоуто. 
За да уважи отново турнира, директно от Сандански пристигна и миналогодишната победителка Деси 
Тенекеджиева. Партньорката й Цветелина Николова пък долетя с колата от Пловдив. Сред водещите 
журналисти, включили се в битката, бяха Асен Григоров (БНТ), Крум Савов (Нова тв), Тодор Попов (Ринг тв) и 
легендарният Радослав Янкулов. Да опитат вкуса на победата дойдоха отново медийният експерт Тихомир 
Тинчев и генсекът на БФТ Георги Дончев, които спечелиха турнира през 2005 г.  
За да няма недоволни от отсъжданията, със съдийството на турнира се бе заел лично най-добрият ни рефер и 
единствен български носител на "Златна значка" Миро Братоев. Да му помага дойде и синът на Весела Лечева -
Мартин, който е един от водещите състезатели на СК ДЕМА. 
Още с пристигането си в клуба всички участници бяха приятно изненадани  
с дузина подаръци от "Практикер", "Чемпиън", "М-Тел", Canon и както винаги уникални фланелки с имената си.
Шоуто започна с мача на първи корт между двойката на дебютанта в турнира и бос на Литекс Ангел Бончев и 
тази на Крум Савов. След по-мъдра игра победата взе тандемът на футболния президент. Емоциите на 
кортовете бяха охладени за около 30 минути с лек пролетен дъждец. Както нареди кметът Бойко Борисов, 
слънцето изгря моментално, изсуши кортовете и така удържа до края на турнира. 
След емоциите от мачовете в първия ден всички се заеха с участие в най-важната част, а именно коктейла. 
Бирите "Туборг" и вината на "Вини Сливен" и стилните ястия, приготвени от готвачите на СК ДЕМА. За десерт 
приятната изненада бяха сладоледите "Босс", предоставени от "Нестле Айс Крийм България". 
И в деня на финалите времето отново бе с "Лидерите". Още от ранни зори слънчевите лъчи топлеха кортовете и
чакаха най-добрите.  
До полуфиналите достигнаха естествено най-добрите. На първи корт излязоха Георги Гинев/Иван Запрянов 
срещу Александър Грънчаров/Георги Куков. След по-мъдра игра и по-малко грешки напред продължи тандемът 
на боса на "Грийн Сет" Гинев. Да финала от втори корт пък се придвижиха с лекота Сашо Тодоров и Пламен 
Димитров. Последните обаче бяха толкова изцедени в полуфинала, че нямаха сили и подариха титлата на 
Гинев/Запрянов. 
При дамите за втора поредна година над всички бяха актрисата Деси Тенекеджиева и Цветелина Николова, 
които не допуснаха нито една загуба. 
Върхът на емоциите дойде в ранния следобед в неделя, когато започна награждаването. 
Стилните купи на шампионите бяха връчени лично от главния редактор на "Стандарт" г-жа Славка Бозукова. 
Другите трофеи връчи Анелия Първанова шеф на РА "Имиджарт Дизайн", която бе сред главните организатори 
на турнира. Управителката на СК ДЕМА зарадва Тенекеджиева/Николова с разкошен порцеланов подарък от 
"Рувекс" за най-млада двойка. Кметът на Панчарево Станислав Благоев пък грабна приза на "Туборг" за най-
атрактивен тенисист. Същата награда при дамите отиде при финансистката на "ЛУКОЙЛ България" Анелия 
Тенева. Всички призьори бяха зарадвани от "Максспорт" - официален вносител за България на спортните екипи 
"Чемпиън" с тлъсти чекове за пазаруване в магазините им в страната. 
"Благодаря ви, че отново участвахте в турнира за купите на "Стандарт" и показахте прекрасна игра - заяви на 
закриването г-жа Бозукова. - Ще се радвам и догодина пак да сте тук и да се насладите на емоциите на корта и 
около него".  
Екип на "Стандарт" 

РАЗМЕР НА 
ТЕКСТА AAA

Дъжд, слънце и много положителни емоции предложи за поредна година тенис турнирът за известни личности 
"Лидерите" за купите на "Стандарт". Мястото на сблъсъка между ВИП-овете естествено отново бе СК ДЕМА в 
Младост 1А, като тази година се проведе с изключителната подкрепа на "М-Тел", Canon и QBE и БФТ. 
 

Призьорите в турнира се снимат с главния редактор на 
"Стандарт" г-жа Славка Бозукова (в средата)  
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