Международен турнир по
ТАЕКУОНДО WTF Белград
На 16 и 17.10.2010г. се проведе 9-тият Международен
Турнир по ТАЕКУОНДО WTF, организиран от
Таекуондо клуб "Galeb" - Белград. Турнирът премина
при перфектна организация както на турнира, така и
на настаняването на отборите и участниците.
Измерването на състезателите ставаше в хотела, в
който бяха настанени.
На 16.10.2010г. (събота) играха възрастовите групи
деца, кадети и юноши. Още в началото на
състезанието всеки инструктор получи списък с
номерата на срещите, в които участва всеки негов
състезател. По този начин всеки треньор или
състезател сам следеше номерата на срещите и не
се губеше време. Още в началото на състезанието
организаторите ни препоръчаха всички състезатели
да са готови и да чакат до игралното поле една среща
преди тяхната. Така състезателите само разменяха
ел.хога и срещата започваше веднага.
В състезанието бе използвана системата за ел.хога
на DAEDO. Вероятно тя ще се наложи и за нас бе интересно да наблюдаваме срещи с нея. Прави впечатление,
че при нея бутащите ритницикато йоп чаги и ап чаги се токуват. При другите две (при тази на LaJust и Adidas)
беше много трудно да се отбележи точка с бутащ ритник. Другото, което ни направи впечатление при хогата на
DAEDO, е, че съвсем леко докосване отбелязва точка, което пък прави ТАЕКУОНДО много повече спорт,
отколкото бойно изкуство, каквато е и идеята за въвеждането на електронните хога като цяло.
Нивото на състезателите при децата беше същото като в България. При кадетите, юношите, мъжете и жените
обаче беше много по-високо.
Клуб Мишън участва в турнира с 2-ма състезатели - Валентин Иванов в кат. до 31 кг деца до 10 год. и Любомир
Янчев в кат. до 63 кг юноши.
Вальо излезе видимо притеснен в първата среща, но успя да я спечели. Втората си среща изигра срещу
традиционно силните иранци. Първият рунд завърши при резултат 6:2 за иранеца. Още в началото на втория
рунд Вальо обърна резултата и поведе, но в края на срещата малко спорна точка реши срещата в полза на
иранците.
Любо игра своята първа среща срещу състезател от Русия. Съперникът на Любо беше много добре подготвен,
изключително бърз. Показа перфектно владеене на дистанцията, както и много бързи и силни ритници. Любо
загуби, но даде всичко от себе си.
Надяваме се догодина да постигнем по-добри резултати.
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