Треньорът на групата в 40 СОУ Георги Иванов
Републикански шампион за юноши

На 13.11.2010г. бе проведено държавно първенство по
таекуондо за юноши и девойки в старша възраст - 18-21г. и
първенство за юноши и девойки - 14-17г. Присъстваха около 80
участници, представители на различни клубове. Турнирът бе
разделен на две дисциплини - пумсе и спаринг - и като за начало
започна със състезателите по пумсе. Разделението между тях бе по
степени - първа група 8-6 гуп; втора група 5-2гуп и трета
"майсторска" - I-III дан.
Клуб "Мишън" даде участието си с петима състезатели,
трима от които се явиха в дисциплината пумсе. Георги Иванов,
треньор на групата за напреднали в 40СОУ взе второ място в
групата /пумсе 5-2гуп/. В същата, Любомир Янчев, помощник
треньор в клуб "Мишън", спечели бронз срещу достойни
противници.
Желаещите участници за пумсе не бяха много и поради
това състезанието продължи много бързо в дисциплината спаринг.
Срещите започнаха с юноши -63 кг и първа среща бе
Любомир Янчев. Той взе първата си среща с лекота. Във
втората игра много упорито, водеше по време на срещата и
имаше реален шанс да стане първи, но поради неправилното
отсъждане на рефера загуби и не успя да продължи напред и
се нареди на 3-то място в категорията си.
След приключването на финалите на юношите
стартираха срещите и за юноши и девойки в старша възраст 18-21г. Първа среща за клуб "Мишън" игра Стоян Панайотов,
в категория до 87кг. Стойо спечели първата среща след
многодобра игра. Втората игра смело, правеше добри
разигравания, но за съжаление загуби и се нареди на 3-то
място.
Гордостта на клуба бе треньорът на 40 СОУ, Георги
Иванов - 2 гуп, който показа класа, играейки като
национален състезател спечели срещите в категория -87кг, и
заслужено стана Републикански шампион.
Другите две участнички от клуба, Цветомира Митрева и Благовестина Манджева играха съответно в категории
-57 и -53кг. Митрева загуби срещата си, а Манджева се нареди втора в съответната категория.
Честито на всички, участвали в състезанието и на тези, които са отделили време и сили да се подготвят и да
извоюват победа! Поздравления и пожелания за много победи в таекуондо и в личен план!
Текст: Благовестина Манджева

