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Albena Open

Почетните стълбици на ”Albena Open” при мъжете и 
двойките

С блестяща българска 
победа приключи фи-
налната среща на май-
сторския турнир”Albena 
Open” от  21-я Междуна-
роден фестивал по тенис 
на маса”Албена 2019”.
Играещият в Германия 

Публиката бе във възторг от високото майсторство демонстрирано от 
финалистите

български национал Те-
одор Йорданов спечели 
с 4:1 срещу молдовската 
„звезда“ Игор Ни и се 
поздрави със шампион-
ската купа и наградата за 
първо място.
Само часове преди това 

двамата финалисти от-
страниха на полуфина-
лите считаните за потен-
циални шампиони Паул 
Младин /Румъния/ и Те-
одор Александров /Бъл-
гария/, които се задоволи-
ха с бронзовите медали.

На почетната стълбица за ветерани 70+ години : 
две легенди на световния ветерански тенис на 
маса-Борис Червенков/Балчик, България/ и Дмитри 
Даявиденко/Русия/ с бронзови медали 

При жените шампионка 
на ”Albena Open”стана 
руската състезателка 
Олга Вишнякова, побе-
дила на финала турската 
националка Сибел Ал-
тънкая с 4:0,а бронзови 
медалистки станаха дру-
ги две руски състезател-
ки-Анастасия Шевцова и 
Елизабета Дементиева.
При двойките победите-
ли станаха многократни-
те шампиони на Бълга-
рия в тази дисциплина 
Денислав Коджабашев и 
Теодор Александров.
Ето и шампионите при 
ветераните:
30 до 39 години - Есен 
Еленлер /Турция/
40 до 49 години-Алексей 
Хорков /Русия/
50 до 59 години - Влади-
мир Семипиадни /Мол-
дова/
60 до 69 години - Алек-
сандър Шевцов /Русия/
70+ години - Мирон 
Дмитриев /Русия/
ветерани жени - Ана Де-
нисова/Русия/
двойки ветерани 30 до 49 
години - Стефан Лъвчиев/
България/ и Алексей Хор-
ков /Русия/
двойки ветерани 50+ го-
дини - Нурдин Сапарбаев 
/Киргизстан/ и Тихомир 
Мичев /България/
         Стефан ГЕОРГИЕВ

340 състезатели по тенис на маса участваха в 
21-ия международен фестивал „Албена 2019”

Българската звезда Теодор Александров Най-големият фаворит за златото- Пол Младин/ Румъния/
Със 160 участника във 
ветеранските възрастови 
категории и 180 в май-
сторския форум “Albena 
Open” се проведе  21-я 
Международен фестивал 
”Албена 2019” в еднои-

менното ваканционно се-
лище, което е „Европей-
ски курорт на спорта” за 
тази година.
 Изиграха се срещите в 
предварителните групи 
като изненади не се по-

лучиха-фаворитите взеха 
своето и продължават на-
пред в борбата за купите 
и медалите, а отпаднали-
те се състезаваха в уте-
шителни турнири.
 Главни претенденти за 

големите призове бяха 
българските национали 
Теодор Александров, 
Петко Габровски и Те-
одор Йорданов, както и 
румънската звезда Пол 

Младин, който бе с най- 
висок рейтинг в светов-
ната ранглиста.При ве-
тераните се изиграха и 
мачовете при двойките, 
където останаха да се 
изиграят само финални-

те срещи в неделя.
 В петък състезателният 
ден започна с елимина-
циите във ветеранските 
възрасти, а от 18 часа 
бяха срещите по двойки 
на “Albena Open”.

 В събота, бяха елимина-
циите при майсторите, 
като  се изиграха  всички 
срещи, без полуфина-
лите и финала,които се 
играха в неделя, след 10 
часа.


