Очакваме дъжд от промени в състезателния
правилник
Както всяка година и тази не отстъпи в провеждането на
ежегодния квалификационен и опреснителен съдийски
семинар. Любезни домакини на събитето бяха ТК „Херея” и
училища „Дружба”. Редно е да отбележим, че за
квалификационен семинар на национално ниво участниците
бяха с рекорден брой – 68! Това ще повиши конкуренцията
и също така ще даде стимул на всеки да бъде прецизен и
безпристрастен в действията си.
Изключително силно представяне тази година от родния
клуб – специални поздрави за новите попълнения в
съдийския състав – Ваня Димова, Илиян Илиев и Стефан Цонев. Заедно с тях съдийският „отбор” на Мишън
възлиза на 10 души!
Семинарните дни бяха два – 4 и 5 – точно уикенда
преди Купа „България”, което предполага отлична
подготовка и затвърждаване на знанията за
международния турнир. След преминаване на
теоритичната и практическа част от обучението, всички
съдии – бъдещи и действащи преминаха тестова част,
разделена на писмен и практически тест според
категорията си, или възможността си за повишаването
й. На предстоящото Рождествено събиране на съдийте
всеки повишил категорията си ще получи диплома от
БФТ-WTF.
Както може би някои от вас знаят, през изминалия сезон и със застъпването на новия настъпиха доста
промени в състезателния правилник, респективно при
провеждането на срещите. С пълните промени в
правилника можете да се запознаете като изтеглите
последната версия на състезателния правилник. За да
привлечем Вашето люботиство, ще споделим, че една от
промените е в наказанията „Кьон-го”, като се премахва
такова при подканване на треньора от състезателя за
изискване на преглед на видео записът.
През идния месец обаче е добре да се подготвим за куп
промени, защото съвсем скоро предстои семинар на
комисията на ETU, която ще разисква изменения и в
настоящия правилник. Нека бъдем нащрек и да се готвим
подобаващо с чиста игра, за да преставяме клуба, страната и себе си с достойнство.
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