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начало футбол моторни други статистика на живо

Първият заместник главен редактор на
вестник "Стандарт" Иван Матанов и
управителката н ТК "Дема" представиха
петото издание на турнира "Лидерите"
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Спорт НетИнфо

Тенис

30 двойки, съставени от
публични личности, ще
премерят сили на тенис корта в
5-ия турнир "Лидерите" за
Купите на вестник "Стандарт".
Сред фаворитите за първото
място са кметът на София
Бойко Борисов и неговия
партньор Любо Пенев,
директорът на Re:TV Асен
Григоров с лицето на
Българския спортен
тотализатор Ивайло Гаврилов,
както и проф. Георги
Карасимеонов и Иван Тодоров.

Турнирът ще се проведе на 17
и 18 май на Спортен комплекс
"Дема" в столичния квартал
Младост 1А, като началото ще
бъде дадено утре точно в 10,00
часа. Участниците в
надпреварата ще бъдат
разпределени в 8 групи, като в
тях ще се играе по системата
всеки срещу всеки в един сет
до 6 гейма. Победителите от
групите ще играят на
четвъртфиналите в събота
следобед. Полуфиналите са в

неделя от 10.00 часа, а финала е от 12.00 часа. Преди мача за първото място
от 11.00 часа ще се проведе демонстративния двубои на смесени двойки.

От едната страна ще застанат председателя на ДАМС Весела Лечева, а от
другата шефката на сателитния канал ТВ България Екатерина Генова.
Партньорите на двете известни дами ще бъдат определени допълнително.
"Турнирът вече се превърна в традиция. Надявам се и тази година да се
получи силен турнир", заяви генералният секретар на Българската
федерация по тенис Георги Дончев, който спечели турнира "Лидерите" през
2005 г.

В настоящото издание той ще играе в двойка с издателя Мартин Захариев.
Организатори на турнира са СК "Дема", БФтенис, агенция "ИмиджАрт Дизайн"
и вестник "Стандарт". Основната идея на състезанието е да насърчи
здравословния начин на живот сред младите хора у нас.

По идея на БФТенис, СК "Дема" и вестник "Стандарт" тази година турнирът
ще е и с благотворителна насоченост. Целта е да бъдат събрани средства, с
които да се подпомогне развитието на детско-юношеския тенис в България.

Всеки един от участниците ще може да направи дарение, като сумата ще
бъде предоставена на БФТенис за организиране на турнир за деца на
кортовете на СК "Дема". Генерален спонсор на турнира е М-Тел.

Шампионите ще получат специално изработени чинии, наподобяващи тези,
които се връчват в най-престижния тенистурнир в света - Уимбълдън.
Предвидени са и още много награди, осигурени от спонсорите и
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