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В края на юли и началото 
на август в препълнената 
с публика спортна зала 
на ваканционно селище 
„Албена” се изиграха 
финалните срещи на 
майсторските “Albena Open”и 
всички ветерански турнири 
от 24-я Международен 
фестивал по тенис на маса 
“Албена 2022”.
След много емоционална 
битка в майсторския турнир  
българският национал 
Радослав Котев отстъпи с 
1:4 на младата надежда на 
Молдова Степан Мул, като 
двамата, освен полагащите 
им се награди,купи и 
медали, отнесоха със себе 
си и тридневни ваучери за 
настаняване по време на 
следващия Международен 
фестивал по тенис на маса 
“Албена 2023”. Бронзовите 
медали спечелиха  
молдовските състезатели 
Вениамин Дубровин и Денис 
Терна. 
В женския “Опън” 
шампионка стана турската 
състезателка  Гюлиз Ант, 
победила на финала 
кипърката Хъри Камбаз. 
С бронзовите медали се 
окичиха Анджелина Спасова 
/България/ и Фулия Дикер /
Турция/. 
При двойките шампиони 
станаха молдовските 
представители Игор Ни и 
Денис Терна, които надиграха 
на финала съотборниците 
си Степан Мул и Вениамин 
Дубровин. Бронзовите 
медали останаха за Стефан 
Лъвчиев /България/, 
Степонкус Миндаугас /Литва/ 
и Мирослав Шмид-Златан 
Тенев /България/.
Ето и шампионите във 
ветеранските категории: при 
“младежите” от 30 до 39- 
годишна възраст- Игор Ни/
Молдова/, в категория 40-49 
години-Александър Поличук 
/Молдова/, 50-59 години-
Тихомир Мичев /България. 
След изключително оспорван 
финал между световно 
известните “легенди” 
-българина Мариано Луков, 
състезаващ се за Франция, 
победи многократния 
шампион и национален 
състезател на Съветския 
съюз Владимир Семипиадни 
/Молдова/ в  категорията 
60 до 69 години. А при най- 
опитните в 70+ годишна 
възраст шампион е Мирон 
Дмитриев /Украйна/.
При жените ветеранки 
победителка е турската 
състезателка Фулия Дикер. 
Фестивалът продължи  с 
Международен тренировъчен 
лагер, в който взеха участие 
над 50 млади надежди от 
България, Румъния, Молдова, 
Казахстан, Грузия, Италия 
и Турция, а от 28 юли 2022 г. 
бе  петнадесетото издание на 
Международния младежки 
фестивал по тенис на маса 
“Албена”, в които участниците  
се състезаваха в 3 възрастови 
групи-момчета и момичета до 
13 години, кадети и кадетки 
до 15, и юноши и девойки до 
19 години.
   Младежкото издание на 
Международния фестивал 
по тенис на маса “Албена 
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2022” завърши след 
петдневния тренировъчен 
лагер с 50 млади таланти 
от България, Румъния, 
Молдова, Казахстан, 
Грузия, Турция и Италия. 
Последваха и горещите дни 
на турнирните битки, в които 
пред препълнената с публика 
спортна зала “Албена” се 
състезаваха 200 участници от 
споменатите държави.
    Много силно се представи 
българският национал 
при децата до 11- годишна 
възраст Мирослав Шмидт, 
който завоюва титлата 
в категорията до 13 г. , 
побеждавайки на финала 
съотборника си Людмил 
Димитров, и спечели 
среброто в следващата по 
висока възрастова категория-
кадети до 15 години, 
отстъпвайки драматично в 
срещата за първото място  на 
молдовския национал Виктор 
Карабаш. При  юношите до 19 
г. шампион стана румънската 
надежда Себастиян 
Прибеагу, спечелил двубоя 
за златото срещу българина 
Симеон Спасов. Трети са 
Матео Фантони /Италия/ 
и Александър Димитров /
България/
  При девойките най- силно 
се представи националката 
от Казахстан Виктория 

Мочалкина, която спечели 
шампионската титла 
при кадетките до 15 г. , 
побеждавайки на финала 
Анита Петкова /България/ и 
остана втора при девойките 
до 19 г, където победителка 
е друга казахстанска 
националка Александра 
Смирнова.
При най малките - момичетата 
до 13 г., първа е Валерия 
Кравченко /Молдова/, 

спечелила решителния двубой 
срещу Текла Липартелиани /
Грузия/.
    След приключване 
на финалните срещи 
състезатели и гости напуснаха 
ваканционно селище „Албена”, 
удовлетворени от прекрасните 
условия за игра и настаняване, 
както и от прекрасната 
организация от екипа на 
спортен клуб “Дама купа”.

Стефан ГЕОРГИЕВ

Областният председател на 
град Тараклия, Р.Молдова, 
г-н Иван Паслар, изпрати 
на членовете на Сдружение 
“Българско наследство” 
Балчик, България 
БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС 
за изпратените хумянитарни 
помощи - хранителни 
и промишлени стоки, 
медицински консумативи 
за бесарабските българи 
в Тараклийски район. Р. 
Молдова

Под ръководството на г-жа Ирина Братоева, клуб “Хинап” събраха първи хуманитарни 
помощи.


