Информация за първи любителски нощен
турнир в София, спортен комплекс Дема
Преди броени минути (15.00 часа) завърши първият любителски
нощен турнир в Соф ия, който се проведе в два дни - 29 (турнир)
и 30 (финали и награждаване) май 2004 на кортовете на спортен
комплекс Дема в столицата.
Съдия на турнира беше Любомир Бадински. В индивидуалния
турнир на жените на първо място се класира Десислава Кулелиева
- в-к 24 часа, второто място зае Теодора Колева от спортен клуб
Дема, а на трето място е Евгения Атанасова от БНТ. Наградите
бяха осигурени от Елит – българската търговска марка, Еверет
София – най-големият дистрибутор на селективна парфюмерия у
нас и Head – спортна екипировка.
При мъжете, които играха двойки, борбата беше оспорвана като
на полуфиналите двойката ген. Бойко Борисов – гл. секретар на
МВР и Иво Оташлийски – Агенция Пътища убедително се
наложиха над двойката Тодор Попов – Ринг тв и Иван Матанов – с
9:5 и над двойката Георги Дончев – председател на тенис клуб
Журналист и Тихомир Тинчев – медиен консултант с 9:3.
Наградите бяха осигурени от Елит – българската търговска марка
и Хюндай – официален спонсор на европейското първеноство по
футбол.
Участниците, застраховани срещу злополука и временна
нетрудоспособност в ЗАД Армеец дадоха всичко от себе си.
Head присъди наградата си за най-атрактивна двойка на Б.
Борисов и И. Оташлийски. Наградите за най-добро медийно
отразяване, учредени от спортен комплекс Дема тепърва ще се
присъждат.
Сред отпадналите бяха Димитър Алексиев – управител на Загорка
АД (който не беше видян да пие от бирата, която се разливаше
безплатно на турнира - Каменица), Мартин Захариев – издател на
Playboy и Егоист, Динко Дуков – представителство на Уилсън за
България, Явор Цаков от Диема тв, Стоян Иванов – собственик на
Мис Каприз, Пламен вълков – 7 дни спорт, Сашо Йовков - БНТ и
др.
На трибуните бяха забелязани Иво Танев – Треска за злато, Ирина
Цонева – БНТ със съпруга си и Цветелина Бориславова –
председател на УС на Сибанк.
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