МИШЪНЦИ блеснаха в злато от
Републиканското за деца!
През този уикенд (25.01.2015г.), се проведе държавното първенство за деца
от 7 до 11 годишна възраст. Организатор на събитието бе БФТ - Олимпийска версия. В
националния турнир взеха участие над 150 участника от близо 30 родни клуба.
Мястото на провеждане бе тренировъчната зала към спортен к-с "Арена Армеец", която
е изключително комфортна за такъв тип мероприятия.
Организацията протече почти безпроблемно, като се вземе предвид народната култура.
Срещите бяха разпределени на 2 игрални полета, всяко едно с екип близо 10 опитни
международни и национални съдии. От нашия клуб като съдии взеха участие
Благовестина Манджева и Венцислав Антов.
Състезателите ни бяха петима - 4 момчета и една дама - Станислав Тодоров, Егор
Желясков, Йоан Вълов, Калоян Димитров и София Рангелова - всички се окичиха с
медали - трима от тях със злато, един със сребро и един с бронз. Въпреки трудните
срещи които имаха Мишънците показаха класа. Стаси който имаше и най- много срещи
излезе първи на второ поле и победи противника си от Сунг-ри със 7:4. Втората среща
на Стаси бе най-силната ни от всички останали на това състезание. Стаси получи
голяма подкрепа от старана на публиката и останалите от отбора и явно само това му
трябваше за да победи по точкова разлика с 19:5 срещу много добър и опитен сътезател от
Хемус, защитил първи ПУМ. Последната му и финална среща бе чак в края деня и умората
попречи на Стаси да вкара точки, въпреки че направи всичко възможно да пребори
опонента си от Августа. така той взе среброто в категория -36кг деца втора група.
За Калоян почти липсваше конкуренция в категорията му (-27кг деца първа група) като без
проблем стигна финала си, където победи по правилото за "златна точка". Калата
демонстрира какво е да си шампион като отново показа непоколебимост въпреки, че за
него беше новост да играе с електронна екипировка.
В категория -25кг деца първа група участваха Йоан и Егор за които също бе първо
състезание с електронни хога. Благодарение на тях Мишън се нареди на първо и на трето
място в тази категория!
На Йони не му достигна сила за да отбележи някакъв резултат през срещата и така в края
на рунда за "златна точка" с малко не можа да продължи напред, като приключиха 0:0 с
опонента му, който спечели по правилото за определяне на победител след рунда за
"златна точка", а именно - системата бе отчела повече попадения в близост до хогото
на Йони.
Егор взе първата си среща с 1:0, което го преведе напред към финала, където игра
супер мъжки срещу противника си и заслужено стана шампион - с много подредена и
боен дух игра Егор дърпаше в резултата (6:1) и не остави опонента си да му изземе
победата. Напълно заслужен златен медалист!
Софи наистина не изневерява на победите си и вече прави колекция от златни медали,
от какви ли не турнири - родни и международни. Софи игра стегнато и успя да пребори
опонентката си на финала в категория -40 деца втора група, което й донесе поредното
злато в колекцията, а също така и чест като състезател на родния клуб, 'Мишън'!
Таекуондо клуб 'Мишън' благодари на своите състезатели

Текст: Благовестина Манджева

