Официален личен сайт на Цветан Василев

Бридж

Цветан Василев е избран за президент на Българската бридж федерация от Общо събрание,
проведено на 15 декември 2007 г. Той обещава в управлението на организацията да заложи на
приемственост в работата и го доказва, като запазва всички добри практики на
предшественика си Христо Друмев (два пъти световен шампион по бридж — през 1998 г. в Лил
и през 2002 г. в Монреал, останал във федерацията като почетен председател).

Цветан Василев също е голям почитател на бриджа. По негови думи, запалва се по тази
интелектуална и предизвикателна игра по време на следването си в Полша. Като студент
играел непрекъснато. Днес в качеството си на президент на федерацията допринася за
развитието на спорта със специфичния си усет, лични качества и последователен подход.

Две години след като Цветан Василев поема ръководството на федерацията, България
става вицешампион на четвъртото открито Европейско първенство по бридж в Сан Ремо,
Италия (2009 г.). През септември същата година българският национален отбор печели трето
място и бронзови медали на Световното първенство в Сао Пауло, Бразилия.

С това постижение представителният мъжки отбор на България се качва на почетната
стълбичка на световно първенство за пръв път в историята на българския бридж.
Националният ни тим е в състав: Юлиан Стефанов, Виктор Аронов, Румен Трендафилов, Калин
Караиванов, Георги Караколев и Диан Данаилов с треньор Владимир Испорски.

Бриджът, и по-специално спортният бридж (на английски: Contract bridge), е първата игра с
карти, която е призната за спорт. Началото на състезателния бридж в България е поставено
през 1933 от Евгени Романович Столица. Той е роден в Москва през 1903 г., като емигрира в
България с родителите си през 1922 г. Бил е музикант, планинар и страстен бриджор. Обучил
е няколко поколения български състезатели по бридж. Сред най-добрите му ученици са
Александър Каназирски, Христо Друмев (Омбо), Петьо Добринович, Огнян Маринов, Йордан
Басменков, Андрей Райчев (Китаеца), Георги Стоянов (Гъсока), Иван Кантарджиев, Никола
Чолаков (Колчо), Борян Радоев, Цанко Райнов.

