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“Стандарт” събира 60 известни личности за тенис турнира 
“Лидерите”  

23 май 2007 | 15:37 | Агенция "Фокус" 
София. Най-големият тенис турнир за известни личности за годината - “Лидерите” ще събере в събота и неделя 
на кортовете на СК “ДЕМА” едни от най-известните общинари, футболни президенти, банкери, бизнесмени и 
журналисти.  
На официалната пресконференция днес пред медиите днес бяха представени участниците и ефектните купи на 
“Стандарт”. Турнирът ще е по двойки, като вече са потвърдени 20-те тандема при мъжете и 10-те при дамите. 
Отличното организиране на шоуто е гарантирано от екипа на СК “ДЕМА”, официалните партньори от “Мобилтел” и 
“Canon” и Българската федерация по тенис. Наградите под формата на солидни чекове пък са осигурени от 
“Максспорт” официален вносител на водещата световна марка спортни екипи “Champion”. Всички участници пък 
са застраховани срещу контузии за по 5000 лв от застрахователна компания QBE. Качествените напитни пък са 
осигурени от “Вини” Сливен и “Туборг”. 
“За нас е чест да съберем за поредна година толкова известни българи, заяви пред журналистите зам.главния 
редактор на “Стандарт” Васил Вълчев. – Убеден съм че битките на корта, ще бъдат по-оспорвани от евровота”. 
Сред най-известните лица които и тази година ще мерят сили в “Лидерите” са кметът на Панчарево Станислав 
Благоев, банкерът Красимир Ангарски, шефът на “Карлсберг България” Александър Грънчаров, издателя на 
списанията “ЕГО” и “Плейбой” Мартин Захариев, както и топ-журналистите Асен Григоров (БНТ) Крум Савов (Нова 
тв) и водещият разследващ ас Васил Иванов (Нова тв). За първи път в турнира ще участва и босът на футболния 
“Литекс” Ангел Бончев. Бившият шеф на ЦСКА Евгени Горанов също е сред участниците. 
Листата при дамите се води от актрисата Деси Тенекеджиева и шампионката от последния любителски турнир 
Пежо “Ролан Гарос” Деси Кулелиева (в. “24 часа”).  
Слънчевото време по време на турнира пък е гарантирано от синоптичката на bTV Христина Балинска, която 
също е майстор на отличните удари по корта. Главен съдия на сблъсъка на елита ще е българския №1 и носител 
на Златна значка Миро Братоев.  

Диа Евтимова излиза срещу испанка на 1/8 финалите на тенис 
турнира в Гориция 
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Системата "Ястребово око" ще бъде използвана и на 
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