Столичани най-добри на двойковия бридж турнир „Петрофер”
Събота, 25 Юли 2009 23:03

Почетния председател на Българската бридж федерация Христо Дру

Христо Гоцев и Георги Гергов (София) спечелиха двойковия турнир „Петрофер” на
международния бридж-фестивал във Велинград. Юбилейната проява се провежда за
10-ти пореден път. Участниците мерят сили от 23-ти до 26-ти юли в СПА – столицата на
Балканите.
Победителите оставиха зад себе си представителите на Стара Загора Мирослав
Михайлов
и Гео
рги Георгиев
, които влязоха с последен 12-ти резултат във финала. Двойката от „града на липите”
беше най-убедителна след това и в крайна сметка завърши на второто място.
Третото завоюваха Христо Чавдаров и Ради Радев (Асеновград).
Двойката Георги Стаматов – Диян Данаилов показа истинска класа в
квалификациите, но във финалната фаза изостана и се задоволи с четвъртото място.
Култовия тандем Христо Друмев – Иван Танев остана на 19-то място от 38 двойки.
Шефът на НДК и партньорът му Танев са двукратни световни шампиони за сениори.
Непосредствено след тях се класира и велинградската двойка
Светозар Джонев
Георги Халачев
.
На 30-та позиция се нареди интернационалната двойка Димитриос Гугианос от
Гърция и велинградчанина
Стефан Тричков
. Общо 6 тандема от Велинград се включиха в турнира "Петрофер".

Вторият двойков турнир на вестник "Темпо" спечели тандема Здравко Славов - Христо
Мяхов
.
В него се включиха 18 двойки. фестивала ще завърши с отборния турнир "Атлетик".
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Главен съдия на 10-то юбилейно издание на бридж фестивала във Велинград е Димит
ър Георгиев
(Пловдив). Сред участниците са
Росен Гунев
–
Деси Попова
, които грабнаха титлата при смесените отбори от Европейското първенство в Сан Ремо
(Италия) през юни. В „града на фестивалите” българите станаха и вицешампиони при
смесените двойки.
Във Велинград дойде и европейския шампион Виктор Аронов.

Тази година ще стане ясно дали курортния комплекс Албена ще успее да вземе
домакинството на Европейското първенство през 2011 година.
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