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Бридж фестивал “Албена 2022 г.” 

Официалното откриване
След двудневна надпревара за-
вършиха двете предварителни 
сесии на най-големия форум 
на 40-я Международен бридж 
фестивал“Албена 2022“-двой-
ковия турнир „Конгрес Албе-
на“, които определиха най-до-
брите 14 двойки, имащи право 
да спорят за шампионската 
титла и призовите места в тур-
нира. 
В първата шестица, с най-го-
лям шанс за тях, са водачите в 
класирането Давид Калипетре 
и Адриан Филимон /Румъния/, 
следвани от българската топ 
двойка Илко Попов и Пла-
мен Христов /Варна/, Флорин 
Филип и вицеевропейският 

шампион Мариус Йонита /Ру-
мъния/, шефът на Северната 
бридж зона в България Милко 

Официално откриване на 40-я Международен 
бридж фестивал „Албена 2022”

поглед към игралната зала

Екипът на организаторите

Ливанската бридж звезда Уафа Хаддад

Румънско дерби в началото на състезанието

Организаторите
Славов и партньорът му Иван 
Александров /Варна/, топ 

двойката на Румъния Мариус 
Джорджеску и Драгош Лешан 
и една от най-добрите смесени 
двойки на България Кремена 
и Димитър Капитански /По-
пово/.
Преди началото на Конгреса 
40-я Международен фести-
вал „Албена 2022“ бе открит 
официално от ръководителя на 
сектор „Спорт“ в едноименно-
то ваканционно селище Васи-
лена Попова-Радичкова, която 
подари на всички участници 
прекрасна юбилейна торта от 
името на ръководството на Ал-
бена АД.
На 30 юни от 15,30 часа бяха 
финалните 26 игри на двой-
ковия „Конгрес Албена“, а от 
1 юли стартира и най-прес-
тижният форум на Фестивала-

тридневният открит отборен 
турнир.

Завърши тридневният маратон на двойковия 
“Конгрес Албена” от програмата на 40-я 

Международен бридж фестивал”Албена 2022”

Шампионът Мариус Йонита Шампионът  Адриан Филимон

Шампионът Флорин Филип Шампионът  Давид Калипетре

Бронзовите медалисти Пламен Христов и Илко Попов

Европейския шампион Джери Стаматов
На финала от 14 двойки си-
лите на участниците бяха 
така изравнени, че се полу-
чи парадокс -за първи път 
в историята на Фестивала 
шампиони станаха две двой-
ки с абсолютно еднакви ре-
зултати след изиграване на 
78 игри.Това са румънските 
звезди Мариус Йонита- Фи-

лип Флорин и младите на-
дежди Адриан Филимон и 
Давид Калипетре. На трето 
място се класираха българ-
ският доайен Илко Попов 
и Пламен Христов  /Плам-
бата/ от Варна. Четвърти 
и пети са отново румън-
ски двойки: Богдан Нягу-
Мирча Петреску и Ирина 

Филимон-Роберт Кристо. 
Шести са Добрин Колев и 
Георги Георгиев /Ямбол/, а 
седми-вицепрезидентът на 
Полската бридж федерация 
Пьотр Валчак и партньорът 
му Адам Блачно. В утеши-
телния „Б“ финал шампи-
они станаха Тончо Чобанов 
и Атанас Иванов /Варна/, 
втори са ветераните от на-
ционалния отбор Георги 
Гергов /София/ и Ради Радев 
/Ст.Загора/, а трети-Румен 
Балджийски /Сопот/ и Кра-
си Ангелов /Ловеч/
На 1 юли от 14.00 ч. бе и 
най-престижното състеза-
ние на Фестивала-открити-
ят отборен турнир, в който 
се включиха и шампионите 
на България от отбора на 
„Бридж+“.
Турнирът продължи и в 
почивните дни, а с неговия 
край приключи и 40-то из-
дание на Международния 
бридж фестивал“Албена 
2022“

С награждаването на  призьорите в Открития отборен турнир завърши програмата на 40-я Международен бридж фестивал “Албена 2022”

Шампионите на България от „Бридж+“завоюваха третото място в 
отборния турнир

Шампионите от румънския тим “Контра“

Високата си класа от-
ново показаха румън-
ските национали и тех-
ният отбор“Контра“,  в 

състав Флорин Филип, 
Мариус Йонита, Ма-
риус Аджика и Флорин 
Сафта, който завоюва 

убедително шампион-
ската титла. Вице шам-
пиони станаха варнен-
ските представители от 

отбор“Стройпродукт 
Крайчев”,  с капитан 
Явор Софрониев, които 
имаха в състава си звез-
дите Румен Трендафи-
лов и Пламен Христов, 
Живко Великов, Юри 
Перец и Димитър Пенев.
На трето място се класи-
раха държавните шам-
пиони на България от 
отбор“Бридж+“, в състав 
Ангел Ванчев, Захари 
Захариев, Иван Цончев и 
Влади Марашев.
Организаторите на Фес-
тивала от спортен клуб 
„Дама купа“ отправят 
гореща благодарност от 
името на всички учас-
тници и гости към ме-
ниджърския екип на 
ваканционно селище 

„Албена” за осигурени-
те им прекрасни условия 
за игра, почивка и заба-
вления и се приготвят 

за следващата проява 
-Международната бри-
дж ваканция-която ще се 
проведе на територията 

на ваканционно селище 
„Приморско клуб“ в края 
на август и началото на 
септември.


