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започна с първия си от-
крит двойков турнир, в 
който участваха 20 двой-
ки от България, Румъния, 
Кувейт, Полша, Австрия 
и Италия. 
Високата си класа де-
монстрираха национа-
лите на Кувейт Ахмед 

Четиридесетият 
Международен бридж 

фестивал “Албена 2022” 

Ал Руваех и Мохамед 
Хусаин, които спечелиха 
убедително шампионска-
та титла.
Вицешампиони станаха 
най-силната българска 
двойка през последните 
години при смесените 
тандеми Светла Ненова 

и Стефан Георгиев от 
варненския бридж клуб  
„Асо пика“. 
На трето място се нареди 
вицепрезидентът на Пол-
ската бридж федерация 
Пиотр Валчак, с парт-
ньора си Адам Блачно.
На четвърто и пето място 
са варненските двойки 
Марк Андонов- Антон 
Андонов и Милко Сла-
вов-Иван Александров, 
а шести-Велина и Коста 
Костови от София.
През почивните дни, 
25 и 26 юни, се проведе 
двусесийният турнир за 
смесени двойки за ку-
пата на организаторите 
от спортен клуб „Дама 
купа“, в който се включи-
ха и състезатели от САЩ 
и Ливан, а в понеделник, 
27 юни, бе Мини отбор-
ният турнир от 7 кръга 
по 4 игри.

шампионите от увертюрата на 40-я Международен 
бридж фестивал „Албена 2022“

вицепрезидента на Пол-
ската бридж федерация 
Пиотр Валчак

добричкия доайен д-р 
Николай Ганов

Здравейте почитатели на 
суперинтелигентната игра БРИДЖ

В почивните дни на сед-
мицата 40-ят Междуна-
роден бридж фестивал 
„Албена 2022“ продължи 
с двусесийния турнир за 
смесени двойки за ку-
пата на организаторите 
от спортен клуб „Дама 
купа“. 

След оспорвана двуднев-
на борба шампионската 
титла и призовете за вто-
ро и трето място успяха 
да извоюват български 
представители. Тандем 
Мария и Атанас Анге-
лови /Златица/ спечели 
първото място, втори се 

класираха Светла Нено-
ва и Стефан Георгиев от 
Варненския клуб „Асо 
пика“, а трети-органи-
заторите на Фестивала 
Драганка и Стефан Геор-
гиеви.
На 27 юни програмата 
на най-големия форум на 

българския бридж про-
дължава с Мини отбор-
ния турнир, а на 28 юни 
е най-големият турнир-
трисесийният  двойков  
„Конгрес Албена“ за на-
градите на домакините 
от едноименното вакан-
ционно селище.

шампионката в турнира 
за смесени двойки Ма-
рия Ангелова

шампионът в турнира за 
смесени двойки Атанас 
Ангелов

ливанската звезда Уафа 
Хаддат 

гордостта на Добрич 
Драганка Георгиева заво-
юва бронзовото отличие

Родика Гужа от Виена

Международният бридж фестивал “Албена”
Тази година чества свое-
то юбилейно четиридесе-
то издание, което бе от-
крито на 24 юни, петък от 
15,30 часа в конферент-
ните зали на петзвезд-
ния хотелски комплекс 
„Фламинго Гранд“ в ед-
ноименното ваканционно 
селище.
Тази година във Фестива-
ла  се състезават над 200 
участника от 3 континен-
та, между които и най-
силните представители 

на бриджа в България и 
Румъния.
Ето и програмата:
-24 юни /петък/-открит 
двойков турнир
-25 и 26 юни /събота и 
неделя/ -открит турнир за 
смесени двойки
-27 юни /понеделник/-
блиц отборен турнир
-28,29 и 30 юни /вторник, 
сряда и четвъртък/-главен 
двойков турнир
-1,2 и 3 юли/петък, събо-
та и неделя/ -главен отбо-

рен турнир,който ще се 
излъчва на живо по Ин-
тернет
Всички турнири, без глав-
ния отборен, започват от 
15,30 часа, а последният 
започва от 14.00 часа в 
първите 2 дни и в 10.00 
часа през последния ден.
Първите гости, пристиг-
нали в „Албена” за тур-
нира, са от националния 
отбор на Кувейт, а след 
тях и гостите от САЩ, 
Ливан, Полша и Австрия, 

както разбира се и много 
български и румънски 
състезатели.
Както винаги домакините 
от ваканционно селище 
„Албена” са се постарали 
да осигурят перфектни 
условия за игра, наста-
няване, почивка и развле-
чения, а организаторите 
от спортен клуб „Дама 
купа“- състезателно об-
служване на турнирите 
на най-високо междуна-
родно ниво.

румънската звезда Симона 
Дарие е сред постоянните 
призьори в Албена

една от най-добрите 
бридж дами на Бълга-
рия-Светла Ненова-ще 
защитава многобройните 
си призове от последното 
издание на Фестивала

многократният медалист 
от световни и европейски 
форуми Румен Тренда-
филов е сред постоянни-
те участници на бридж 
фестивала

действащият европейски 
шампион на двойки Дже-
ри Стаматов пристигна 
от САЩ като специален 
гост на Албена

Миниотборният турнир, завладян от варненци
На 28 юни в петзвездния 
хотел“Фламинго гранд“ 
завърши и Мини от-
борният турнир на 40-я 
Международен бридж 
фестивал „Албена 2022“. 
Изключително силно се 
представиха варненските 
формации, които завою-
ваха първите три места в 
класирането, без да оста-
вят шансове на останали-

те 12 отбора да се доберат 
до тях.
Шампион стана отбор 
„Корморан“ в състав Илко 
Попов, Пламен Христов, 
Васил Гетов и Красимир 
Николов, следвани от „Ра-
дков 2“- Радослав Радев, 
Антон Андонов, Марк 
Андонов и Станислав Не-
дков /Добрич/. На трето 
място е отборът на бридж 

клуб „Асо пика“- Светла 
Ненова, Стефан Георгиев, 
Милком Славов и Иван 
Александров.
От 15,30 на 28 юни започ-
ва очакваният от всички 
главен двойков турнир 
„Конгрес Албена“, който 
продължава 3 дни. Преди 
неговото начало е офици-
алното откриване на Фес-
тивала.

на снимката-вицешампионът на Европа Мариус Йонита /Румъния/, който пристиг-
на от току-що завършилия шампионат в Мадейра
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