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София. Мариана Ненова е управител на спортен комплекс "Дема" и бе директор на турнира "Загорка
Къп", който се проведе миналата седмица на кортовете на комплекса в столичния квартал "Младост".
Г-жа Ненова бе любезна да разкрие пред репортер на Sportline.bg някои интересни неща, свързани с
предстоящия любителски турнир "Лидерите 2008 за Купите на в. "Стандарт", който ще се проведе през
уикенда в СК "Дема". В него, своите умения с тенисракетата ще изпробват за пета поредна година част
от най-популярните публични личности на България.

- Г-жо Ненова, бихте ли разказали нещо повече за историята на турнира "Лидерите", как

възникна идеята за тази проява?

- Турнирът възникна през 2004 година, когато откривахме комплекса и търсихме начин да съобщим на
хората за нашето появяване. Идеята дойде, след като ни потърсиха отвън, от фирма ИмиджАрт,
виждайки че се гради нещо ново и така се събраха нашите общи интереси и организирахме първия
турнир. Бяхме приятно изненадани от големия интерес и решихме да продължим. Интересът расте,
мероприятието се развива, сега включваме и смесени двойки и мисля, че към тях специално в бъдеще ще
има още по-голям интерес.

- Тъкмо това мислех да Ви попитам, повишава ли се интересът към турнира с течение на

годините?

- Да, повишава се, в интерес на истината много от участниците сами ни търсят и се налага да
прецизираме списъка на участниците. Тази година двойките са 30, а миналата година бяха 16-17. Това
означава, че участниците са се увеличили с почти 50%. 

- Предвиждате ли някакви промени или допълнения за следващата година, може ли турнирът да

се разрасне още повече?

- Проблемът с предвиждането е, че ние всяка година желаем да фиксираме някаква дата за турнира, но е
трудно, тъй като участниците са с много натоварен личен график и е много трудно да се съберат толкова
ангажирани хора от различни области на живота на едно място по едно и също време. Така че много
често това не зависи от нас, а зависи от моментната ситуация в държавата. Като цяло, интересът е заявен
и мислим, че той ще се поддържа и ще нараства, ще се опитаме да направим смесените двойки отделна
категория, вместо турнир за жени, тъй като в предишните години жените участваха само символично и
не можеше да се направи отделен турнир за тях. Сега състезанието ще е само за двойки-мъже, а
смесените двойки ще бъдат демонстративни мачове. 

- Миналата седмица в СК "Дема" се изигра първият от четирите международни турнира "Загорка

Къп". Да очакваме ли нови подобни състезания на кортовете на комплекса?

- Много ми се иска да очакваме. За тази година имаме предвидени международни турнири до 18 години
от веригата ITF и до 16 години в категорията "Тенис Европа", валидни за световната ранглиста. Имаме
Европейска купа до 14 години, има международен турнир за ветерани, също валиден за световната
ранглиста, в края на август. През останалото време календарът е запълнен с детски турнири, от
регионално до държавно ниво. След две седмици имаме държавен турнир до 18 години, следват градски
любителски отборни първенства. Почти през цялото лято, всяка седмица, имаме турнир. Новото, което
организираме тази година е в любителския сектор - ще правим турнири по браншове през месец
септември. Засега сме се спрели на строителния бизнес и на банковия сектор, на финансистите, имаме
предварителни разговори. Освен това ще имаме лично отборно първенство за любители, което мисля, че
се провежда за първи път в страната. Досега се наблягаше само на личните първенства. От миналата
година ние организираме отборни градски за любители, а тази година ще имаме и държавно първенство
за любители.


