Мишън с републикански
шампиони по Пумсе
Тазгодишното държавно първенство по Пумсе
(14.03.2015) се проведе в баскетболната зала на ЦСКА,
Румен Пейчев, в царската градина. Тъй като дисциплината
тепърва търпи възход, за първи път федерацията ни
отбелязва най-голям брой участници - над 80.
В началото на месец април предстои семинар със световния
шампион по Пумсе Ки-то Данг, който ще се проведе в
София. За повече информация попитайте треньора си.
За Мишън играха 7 участника, в 6 различни дивизии.
Стефан Цонев ни представи при мъже индивидуално клас С,
където защити златния медал с резултат 4,53. Обратно степенувано по възрастовя група, при юноши
индивидуално клас В ни представляваше Мирослав Миков, който се състезава за първи път и показа
резултат 3,59, което му донесе бронзовия медал. В дивизия девойки клас В индивидуално игра Магдалена
Георгиева, която въпреки техническите си грешки, успя да пребори конкуренцията си и стана
републикански шампион с резултат 4,52. В категория кадети клас В играха за пореден път в една и съща
категория Васил Косеков и Давид Георгиев. Този път обаче бяха надиграни от друг състезател и
момчетата ни се наредиха на 2-ро място - Давид (4,15) и 3-то място - Васко (3,87). В същата категория,
само че при момичетата игра Мила Кръстева, за която това бе първо състезание в дисциплината. В
нейната категория имаше най-много участници и се
играха освен финалните 2 тегука, и полуфинал, 5 жанг.
Мила успя да се пребори и да достигне в първия кръг с
резултат 4,13 и да играе на финал, но за жалост там
поради нисък резултат не се отличи с медал. В категория
деца индивидуално клас В ни представи шампионът ни от
коледния турнир през миналата година, Станислав
Тодоров. Той завоюва резултат 3,94 и се качи на второто
стъпало на почетната стълбица.
За първи път клубът ни се включи с участие в дивизии
двойки и тройки. Първата ни двойка - Давид и Меги голяма трудност за Давид, тъй като играха във възрастова група юноши (15-17), където критериите за
презентация са завишени и въпреки техническите грешки, които допуснаха успяха с няколко стотни да
победят съперниците си и да защитят първото злато за Мишън в двойки с резултат 4,93 - най-високата
оценка за Мишън от турнира. Отборното ни представяне пак бе групирано от различни възрастови групи деца, кадети и юноши, което ги изтегля в най-високата група - юноши (15-17). Отборът ни от момчета
показаха доста приятен синхрон и с резултат от 4,10 защитиха златни медали.
Клубът ни благодари на участниците си и им желае все напред да продължат с успехите си!
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