Републиканско първенство за кадети 2012
зала "Сиконко", София

На 12.05.2012 с проведе Републиканското първенство по
ТАЕКУОНДО WTF за кадети. В Столичната зала
„Сиконко” премериха сили над 120 кадети в различни
категории, в клас А и клас Б турнир. Клуб „Мишън”
участва с 9 състезатели. Състезанието започна навреме,
202 среща започна Илиян Илиев, кат. до 57 килограма.
Сякаш Илиян нямаше сили да рита, противникът все се
изплъзваше и така той загуби още първата си среща и
отпадна от надпреварата. Същото се случи и с Вальо
Иванов, който загуби по точки. След тях излезе Виктор,
от групата в 26 СОУ за когото това бе второ състезание.
Той се състезаваше в клас Б, кат. до 49 кг. Вики успя да
победи противника, от когото загуби преди 2 седмици, и
така излезе на финала. Там срещна опитен състезател от
клуб „Рамус”. Вики загуби финала си, но показа добра
игра и надежда за добро развитие като състезател.
Тимоти Стоянов от групата в 95 СОУ участва в същата категория. Той започна срещата си уверено, но в крайна
сметка загуби с една точка разлика. Филип Пепего, от
групата в 40 СОУ участва днес в своето първо
състезание. За 3-те месеца, в които той тренира, ние
видяхме у него потенциал да се развива като състезател
и затова той заслужено участва в това състезание.
Първата си среща Филип победи със златна точка, а на
финала, след като водеше до последната секунда,
загуби заради умора 10 секунди преди края. В крайна
сметка Филип остана 2-ри.
Ради Войнов загуби след драматична среща финала в
категория до 57 кг. Направи, каквото можа, но загуби от
не толкова силния състезател на „Чо Елит”.
Мартин Богданов спечели първата си среща, но загуби
втората и това го нареди четвърти в крайното
класиране.
Валери Бочев и Ваня Димова завоюваха златните
медали за клуб „Мишън” на този състезателен форум.
По време на състезанието, президентът на БФТ-WTF връчи дипломите за мйасторски степени на участниците в
изпита на 14.12.2011
За клуб Мишън това бяха Илиян Илиев и Радослав Войнов.
Текст:клуб Мишън

