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Канят Любо Пенев да играе в “Тенис-турнира на Лидерите 2005”
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София. Бившият национал Любо Пенев е получил
покана да участва във второто издание на “Тенистурнира на Лидерите 2005”, който ще се състои на
кортовете в комплекс “Дема” в столичния квартал
“Младост”. Това съобщиха за Агенция Фокус
организаторите. Пенев ще бъде в двойка с бившия
нападател на Локо (Сф) и Левски Александър
Бончев. В турнира ще участва и главният секретар
на
МВР
генерал-лейтенант
Бойко
Борисов.
Надпреварата по двойки, в която ще участват 32ама известни българи от сферата на политиката,
бизнеса и медиите, ще се проведе на 24 май,
вторник. Партньор на главния секретар на МВР по
традиция ще бъде Иво Оташлийски от Агенция
“Пътища”. Друга звездна двойка са издателят на
"Плейбой" и "Егоист" Мартин Захариев и шефът на "Карлсберг" за България
Александър Грънчаров. Записването за участие започва в 9,00 часа, а жребият
ще бъде теглен 30 минути по-късно. Началото на мачовете ще бъде в 10,30
часа.
За да дадат най-доброто от себе си в турнира, без да се притесняват, всички
участници са застраховани в ЗПАД “Армеец”. Спонсори на проявата са
“Нескафе фрапе”, “Оварас”, “Фьолкъл”, “Лото”, минерална вода "Айсбред" и
"Глобал Хем Ко". Въпросните компании ще осигурят и наградите за участниците
и победителите. Шампионите ще се радват на последен модел ракети от
“Фьолкъл”, а завършилите на второ място ще получат специална награда от
компанията за спортна екипировка “Лото”. Най-атрактивната награда обаче
дава фирмата “Оварас”, която е представител на престижните световни марки
часовници Omega, Rado и Longines. На участника, направил най-техничен удар
в турнира, ще бъде подарен последен модел часовник, марка Rado.
Участниците и гостите на турнира ще имат възможност да пият бира “Каменица”
на корем, а надпреварата ще приключи вечерта с пищен коктейл.
Освен Бойко Борисов и Иво Оташлийски, в надпреварата ще се включат още
министърът на финансите Милен Велчев, депутатите Весела Лечева от БСП,
Валентин Василев от СДС, както и Красимир Ангарски от ДЗИ Банк, Левон
Хампарцумян от БУЛБАНК, Цветелина Бориславова от СИБАНК и много други.
Феновете още от сега гадаят дали ще се повтори миналогодишния резултат,
когато победителите при мъжете – двойката ген.-лейт. Бойко Борисов и Иво
Оташлийски, убедително се наложи над журналистическия тандем Тодор Попов
от “Ринг тв” и заместник-главния редактор на вестник “Стандарт” Иван Матанов
с 9:5 и над двойката Георги Дончев и Тихомир Тинчев с 9:3.
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