Републиканско за кадети,
Турнир за юноши и девойки
29.05.2011г.
На 29.05.2011г. в спортната зала Миньор в гр.Перник се проведе
републиканското първенство по таекуондо WTF за кадети. По същото
време и на същото място бе проведен и турнир за юноши и девойки 14-17
години.
Състезанието започна с много малко закъснение. Имаше стройна
организация на двете игрални полета за около 120 участника. За първи
път в България при провеждане не републиканско първенство се
използва новата електронна
екипировка DaeDo. Тази екипировка ще
се използва и в бъдеще по
състезанията, както на Европейския
таекуондо съюз, така и в официалните
състезания на БФТ- WTF. Екипировката е доста по-добра от алтернативата си
на марката LaJust . Точките се отчитаха коректно и състезатели, треньори и
родители останаха доволни.
Клуб Мишън се представи с отбор от 8 души. Първа среща игра Петър
Александров в категория до 68 кг. Добра и преценена игра, на момен
несигурна, като в крайна сметка Пепе спечели първата си среща, но
загуби втората от шампиона в категорията. След него дебютира
Светлин Йорданов в кат. до 33 кг. Това бе първото състезание за
Светли, който загуби срещата. Въпреки това успя да отбележи 9
точки. Йордан Младенов игра в кат. до 59 кг. Това също бе неговото
първо състезание. Дани загуби срещата, но успя да отбележи доста
точки. Едни от най-хубавите срещи бяха на Илиян Илиев и Йордан
Георгиев. Илиян излезе за първа среща малко неуверен, но с
прекрасна игра, като непрекъснато се раздаваше и успя да спечели
срещата. Във втората сякаш противника му желаеше повече
победата. Илиян отстъпи и остана на трето място. Йордан Гоергиев
започна срещата си срещу силен противник от клуб Чо Елиит- Христо
Трамбев. Срещата започна с тотален превес на Трамбев. В края на рунда Дани губеше с 4 точки разлика. В
началото на втория рунд обаче излезе един "по-различен Дани". С няколко атаки Дани се върна в играта поведе
и победи традиционно силния си противник. Това доста изнерви Трамбев
и той дори посегна към главата на Дани в последните 2-3 секунди от срещата. На финала Дани отстъпи и това го
нареди на второ място в класирането. Ради Войнов не успя да се
пребори за място на финала и остана трети в кат. до 49 кг.
Радост и златни медали за клуб Мишън донесоха Ваня Димова и
Валери Бочев. Ваня бе безапелационна и с резултат 9:1 взе златото.
На Вальо се падна да играе срещу видимо по-силен противник. Той бе
по-висок от него с две глави и доста по-тежък. Въпреки това, с малко
плаха игра през първия и страхотна игра през втория рунд, Вальо
отново се качи на първото място в категория до 65 кг.
Крайният резултат от това състезание бе
2 златни
1 сребърен
3 бронзови медала.
Честито!!!
Тук може да разгледате снимки на
шампионите!
(или в секция "снимки)
текст:Клуб Мишън

