Благовестина Манджева втора на
държавното първенство по Пумсе 16.04.2011г.
Първото по рода си първенство единствено в
дисциплина "пумсе" се състоя днес, в тренировъчната зала
на все още неоткритата многофункционална спортна зала
при 4-ти км.
В световен мащаб, в дисциплина пумсе започват да се
провеждат състезания едва през 2006 година, като за
първи път състезателният правилник е приет през 2003
година. Тази състезателна дисциплина е сравнително нова
за таекуондото в България и тепърва предстои тя да се
развива и да бъде увенчана с успехите на нашите
състезатели.
Преди няколко месеца, Българската Федерация по
Таекуондо WTF инвестира в развитието на тази
дисциплина, като постави отговорната задача на Христо
Върбанов, старши треньор на таекуондо Клуб "Файър", 3
ДАН WTF, да изготви стратегия за развитие на пумсе в
България, съвместно със съдийската комисия да изучи и
помогне въвеждането на правила за съдийство и оценка. Във връзка с популяризирането на дисциплината пумсе в страната,
Хр. Върбанов бе упълномощен от БФТ-WTF да стартира провеждане на открити тренировки по дисциплината с цел сформиране
на отбор, който да представя България на международни форуми. След приключването на откритите тренировки, бе направена
селекция за национален отбор в дисциплината пумсе, в който двама от треньорите на Клуб "Мишън", Георги Иванов и
Благовестина Манджева, бяха включени, поради показаните успехи по време на откритите тренировки. Христо Върбанов
положи и продължава да влага неимоверни усилия за развитието на тази дисциплина в България, но за целта всички клубове
трябва да вземат участие в тази кауза.
Държавното първенство по пумсе бе организирано от БФТ и
премина доста бързо, като за начален час бе обявен 10,00ч., но
реално започна в 10,30ч. В състезанието се включиха над 100
състезатели, представители на 10 клуба.
Турнирът бе разделен в 3 класа - "А", "В" и "С", като всеки един
съдържаше първи кръг(елиминации), втори кръг(преборване) и
трети кръг(финали).
От нашия клуб, взеха участие двама състезатели, Благовестина
Манджева 2ГУП и Илиян Илиев, 2ГУП. Двамата се готвиха
и представиха в клас "B" на турнира, който включва пумсета от Са
Джанг (4-то) до Корио (пумсе за майсторска степен 2ДАН).
Първоначално се планираше да вземе участие и другият треньор
на клуба, Георги Иванов, състезавайки се индивидуално и като
двойка с Благовестина Манджева. Но седмица преди
състезанието, той получи поименна покана от БФТ да вземе
участие в лагер-сбор на националния отбор по спаринг в гр. Банско и участието му в турнира бе преустановено.
Илиян Илиев игра при кадети -13г. срещу Кристиян Мечев от Клуб "Файър" и показа добра игра, но за жалост загуби поради
превъзходството на Мечев.
Благовестина Манджева игра при жени над 18г. Първите си срещи спечели като показа отлична игра и видимо превъзходство.
Финалната среща бе срещу състезателка от "Файър" и през цялото време Благовестина държа превъзхоство, но на второто си
пумсе по избор изгуби концентрация и започна отначало, за да покаже уважението си към съдиите, но за жалост, това я
подреди на 2-ро място.
За съдии на състезанието по пумсе бяха избрани Любомир Янчев, 2ГУП, треньор в Клуб "Мишън", и Стоян Панайотов, 2ГУП,
възпитаник на клуба. Те представиха клуба с чест и коректно отсъждане.
Таекуондо клуб "Мишън" пожелава на възпитаниците си много успехи в дисциплините пумсе и спаринг, за да продължим да се
борим за развитието и популяризирането на таекуондо в България. Нека покажем възможностите на нашия спорт!
Текст: Благовестина Манджева
Снимки: Интернет

