Парти по случай завършването на учебната година в клуб "Мишън"
Клуб "Мишън" е най-доброто място както за тренировки по таекуондо, така и
за изграждане на характер у децата и развиване на взаимоотношения помежду
им. Всички, които тренират в "Мишън" повече от година могат да заявят, че
това е техният втори дом. И не заради друго, а защото тук срещат приятелите
си, изграждат нови взаимоотношения, научават таекуондо и се учат в
принципите на доброто и красивото.
По случай приключването на учебната 2009/2010г., и двете групи на клуба,
съответно в 40 СОУ "Луи Пастьор" и 26 СОУ "Йордан Йовков" отпразнуваха
завършването с парти, на което трениращите бяха донесли домашно
приготвени ястия и изделия. Бихме могли само да се радваме на творчеството
и уменията, които повечето бяха приложили в своите произведения. Талантите
не се проявяват само в таекуондо, но и в домакинството, за което родителите
могат да се гордеят със своите прекрасни деца. И в двете групи тържествата
бяха страхотни и трениращите бяха щастливи от факта, че прекарват време заедно в неформална обстановка и могат да се
забавляват и опознават по-добре.
Освен партито за края на учебната година, в групата на 40 СОУ се проведе и изпит на начинаещата група за преминаване в
тази за напреднали, на който се явиха шест деца, чието желание бе да продължат сериозно заниманията си с таекуондо.
Изпитната комисия бе съставена от треньорския състав на клуба - Атанас Петров (старши инструктор), Благовестина Манджева
(треньор група за начинаещи), Любомир Янчев, Георги Иванов и Цветомира Митрева. Изпитната програма бе сходна на тази за
жълт колан, но с добавени елементи, от които тичане за време и чупене на стериопор с избрана техника, в които се
наблюдаваше качеството и техниката на игра на всяко трениращо дете. Резултатите от изпита са добри, двама от малките
кандидати успешно преминаха в горната група, а именно Алекс Гайдев и Кристиян Кирилов.
Честито на всички трениращи за постигнатите успехи както през учебната година, така и по време на тренировъчния процес!
Треньорският екип на "Мишън" Ви пожелава весело лято, изпълнено с надежда, радост и незабравими моменти!
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