18 медала и 6 от 30 отбора за клуб Мишън на
2-турнир за купата на Корейският посланник
Близо 400 участници от 30 клуба взеха участие във второто издание
на турнира за купата на Корейския посланик. Организатори на
събитието са СК „Таебек“ с подкрепата на Българската Федерация
по Таекуондо – WTF. Тазгодишното състезание бе предвидено
първоначално да състои в два дни, но поради липсата на
достатъчно участници се проведе в един във „Фестивална“ на 5
игрални полета.
На състезанието официален гост и патрон бе корейският посланик
Чин Менг Хо. Той приветства с реч състезателите и останалите
официални гости, обръщайки внимание, че Таекуондо не е само
спорт, а е и възможност за постигане на правилен начин на живот. Специални благодарствени писма от
президентът на Кукиуон за приноса си към Таекуондо получиха организаторът, Мастър Парк и Генералният
секретар на БФТ – г-н Илия Димитров.
По време на официалното откриване се проведе
демонстрационна отборна среща, която изправи цялата
публика на крака от въодушевление – два отбора –
червен и син, състоящи се от топ-състезателите на
България във възрастова група юноши, които се бият
нон-стоп, показвайки динамичността и красотата в
Таекуондо. Националът ни, Мартин Богданов, игра от
„червеният“ отбор, който падаше с доста в междинния
резултат, но Марти успя за няколко секунди да го
„върне“ в играта.
Нашия клуб участва с 27 състезатели, 8 от които дебютираха в състезатлената си кариера, показвайки силен
борбен дух и потенциал за победа. Чудесно представяне на Александър Асенов и Иван Новоселски, които
загубиха само със „златна точка“.
Със сребра за “Мишън“ се окичиха четирима наши състезатели
– Цветомир Богданов /деца I -25кг клас А/ , Любомир Янев
/кадети -65кг клас В/, София Рангелова /деца II -44 клас В/ и
Мила Кръстева /кадети -47кг клас В/.
След силни и трудно преборени финали, златни медалисти в
категориите си станаха Илиян Илиев /юноши +78кг клас А/,
Веселин Пиндев /деца II -52 клас В/ и Явор Петров /деца I
група -27кг/.
В отборното класиране за клас В, родния клуб се нареди на 6-то
място от общо 30 клуба с общо 18 медала.
Мишънци, гордеем се с вас! Продължавайте в същия дух и носете в себе си успеха!
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