Клуб МИШЪН
ВТОРИ в отборното класиране при кадетите
на силния "Детски Коледен Турнир"
по таекуондо WTF за деца и Кадети
Кадетите на клуб МИШЪН завоюваха второ
място отборно на традиционно силния "Детски коледен
турнир" по таекуондо WTF. Турнирът се проведе два
дни, на 17.12.2011г. и на 18.12.2011г.
На 17.12.2011г. организаторите бяха предвидили
състезание по пумсе и състезания в клас Б - без удари в
главата. Имаше много желаещи да опитат аматьорското
таекуондо, като от клуб Мишън участие взе Димитър
Стойнов от групата в 26 СОУ. Митко изигра първата
среща много добре и победи с голяма разлика. Във
втората среща загуби поради лоша концентрация и това
му отреди 3 място в надпреварата.
Във втория ден участваха още 10 състезатели от клуб
Мишън. При децата Вальо Иванов спечели 2 срещи в
своята категория, която впрочем бе най-многобройната.
В третата среща Вальо не успя да се пребори с
противника си и загуби - така нашият състезател
отпадна от надпреварата. Алекс Гайдев и Даниела Павлова също загубиха още първата си среща. Въпреки това
може да отбележим, че Даниела игра много добре. След тях игра и Мартин Богданов, който спечели една среща,
но загуби следващата.
След децата започнаха надпреварата си кадетите. Валери Бочев
бе пръв в кат до 61 кг. С подредена и спокойна игра спечели
първата си среща. Във втората среща се изправи срещу стар
познайник от клуб Ахил. Срещата започна с превес от страна на
Вальо. Разсейване от негова страна позволи на противника да
отбележи точки в главата и така той поведе в резулатата.
Резултата беше 4-5 точки разлика в полза на противника. Вальо
обаче впрегна сили и успя да върне до разлика в резултата от 1
точка в полза на другия състезател. Но времете не му стигна да
изравни или поведе и така той остана трети. Абсолютно същата
среща изигра Илиян Илиев - отново успя почти да изравни
резултата, но времето не му достигна, той отпадна и също
остана трети в категория до 53 кг.
Радослав Войнов започна среща отново срещу познат противник.
Ради игра спокойно и поведе с 3:1. Съдийска грешка накъса
срещата и определено повлия на играта. В крайна сметка Ради
загуби с 4:3, но играта му бе на страхотно ниво. След него
Венцислав Антов, който с много подредена игра, спечели
полуфинала, но за съжаление не му достигна въдух и той загуби
финала - така Венци остана втори в категорията. Стефан Ризанов
и Ваня Димова спечелиха с лекота срещите си по пътя към
първите места и така нашият клуб завоюва ВТОРО място в
отборната надпревара.
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