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Празнк на тениса на маса в Албена

     В почивните дни в 
Албена се проведе по-
редният внушителен фо-
рум на спорта „Тенис на 
маса“ в България. Със-
тоя се 48-и Държавен 
индивидуален шампио-
нат за ветерани за всич-
ки възрасти при мъжете 
и жените, а веднага след 
завършването му се про-
веде и традиционният, 
вече трети, Междунаро-
ден открит и ветерански 
пролетен турнир „Албе-
на 2022“.
     В държавния шампи-
онат участваха 140 със-

тезатели от цялата стра-
на, които се бориха за 
купите и медалите в 17 
дисциплини при мъжете 
и жените, като лидерите 
във всяка дисциплина 
успяха да демонстри-
рат своите качества и до 
изненади не се стигна. 
Най- силно се предста-
виха състезателите на 
клубовете „Дама купа“/
Добрич / , “Торнадо“ /
Ст.Загора/,“Родопи“/
Момчилград/“, „Мор-
ските дяволи“/Ва-
рна/, „Асара 08“/
Симеоновград/,“Роко“/

Шумен/ и др.
    Всички призьори бяха 
наградени от Предсе-
дателя на Българска-
та мастърс федерация, 
олимпийската шампион-
ка по гребане от „Мон-
реал 1972“ г-жа Здравка 
Йорданова.
    В III Международен 
пролетен турнир по те-
нис на маса „Албена 
2022“ участваха 97 със-
тезатели от България, 
Румъния, Индия, Украй-
на, Турция, Германия и 
Австрия и Киргизстан.
     В Открития майстор-
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ски турнир шампион 
убедително стана бив-
шият турски национал 
Мурат Ериш, който на-
дигра на финала бълга-
рина Борислав Стойнов 
/Пловдив/. В шестте ве-
терански категории бит-
ките бяха епични, ето и 
шампионите:
ветерани жени-Муун 
Муун Мукхерджи /Ин-
дия/, надиграла на фина-
ла Анастасия Федоренко 
/Украйна/
ветерани 70+години-
Мирон Дмитриев /
Украйна/,надиграл на 
финала Валентин Стой-
чев /България/
ветерани 60-69 години-
Ливиу Петреску /Румъ-
ния/, победил на финала 
Нурдин Сапарбаев /Кир-
гизстан/
ветерани 50-59 години-
Тихомир Мичев  /Бълга-
рия-Варна/, победил на 
финала Янко Димитров /
България-Варна/
ветерани 40-49 години-
Мурат Ериш /Турция/, 
спечелил финала срещу 
Драгомир Драганов /
България/
ветерани 30-39 години-
Александър Георгиев  /
Австрия/, спечелил фи-
нала срещу Божидар Та-
нев /България/.
Организаторите на пре-
красния празник на те-
ниса на маса от Българ-
ската мастърс федерация 
и СК „Дама купа“ изказ-
ват от името на всички 
участници и гости горе-
ща благодарност към до-
макините от ваканцион-
но селище „ Албена” за 
предоставените им пре-
красни условия за игра, 
почивка и забавления.

Шампионът на България в най- възрастната кате-
гория 80+години Борис Червенков /Балчик, Бълга-
рия/, състезаващ се за „Морските дяволи“/Варна/

Шампионът на България в най- възрастната кате-
гория 80+години Борис Червенков /Балчик, Бълга-
рия/, състезаващ се за „Морските дяволи“/Варна/

Шампионите на България при двойки мъже до 49 
години Цветомир Цонев и Станислав Иванов/ СК 
„Дама купа“/

Г-жа Здравка Йорданова награждава  организаторите на Държавния шампионат 
Димитър Караиванов и Стефан Георгиев и главния съдия Цветомир Цонев

Г-жа Здравка Йорданова награждава  организаторите на Държавния шампионат 
Димитър Караиванов и Стефан Георгиев и главния съдия Цветомир Цонев

Шампионски триумф на спортен тандем от 
Добрич на силен бридж форум в Румъния

Чудесна победа за Драганка и Стефан Георгиеви, които след много силна 
финална сесия успяха да спечелят убедително шампионската титла сред 50 
състезателни двойки от цяла Европа.

Регата „Варна – Ченъл Къп/Varna – 
Channel Cup 

От 22 до 24 май 2022 г. 
във варненския залив се 
проведе първата за сезо-
на Регата за килови яхти 
– Регата „Варна – Ченъл 
Къп/Varna – Channel Cup, 

в която взеха участие око-
ло 40 екипажа от цялата 
страна.
10 гонки в трите състе-
зателни дни оформиха 
крайното класиране в 

различните класове. 
За Морски клуб Балчик 
златото спечели екипа-
жът на яхта  J24 с шкипер 
Стойчо Канавров
Инфо: Силвия Атанасова

Споразумение във връзка с признаването на COV-
ID-19 за професионално заболяване

 Държавите членки, 
работниците и работо-
дателите постигнаха 
съгласие в рамките на 
Консултативния коми-
тет на ЕС за безопасност 
и здраве на работното 
място (ACSH) относно 
необходимостта от при-
знаването на COVID-19 
за професионално забо-
ляване в секторите на 
здравеопазването и со-
циалните грижи и оказ-
ването на помощ по до-
мовете, а в условията на 
пандемия — и в сектори, 
в които има огнища на 
болестта при дейности 
с доказан риск от инфек-
ция, и подкрепиха акту-
ализирането на списъка 
на ЕС на професионал-
ните заболявания.

Вчерашното споразуме-
ние е важна стъпка за 
изпълнение на Страте-
гическата рамка на ЕС 
за здравословни и без-
опасни условия на труд 
за периода 2021—2027 
г., приета от Европей-
ската комисия през юни 
2021 г., в която Коми-
сията обяви, че ще ак-
туализира Препоръката 
на Комисията относно 
професионалните забо-
лявания, за да включи 
COVID-19 до края на 
тази година. В рамката 

са определени ключови-
те действия на равнище 
ЕС с цел подобряване на 
здравословните и безо-
пасни условия на труд 
на работниците в идните 
години. Една от нейните 
ключови междусекторни 
цели е повишаването на 
подготвеността за вся-
какви евентуални бъде-
щи здравни кризи. Това 
предполага също така 
засилване на подкрепата 
за работниците по време 
на евентуални бъдещи 
вълни от COVID-19.


