Стартов медал за 2014 от
Държавното първенство за юноши и девойки
На 25.01.2014г., в многофункционалната спортна зала "Арена

Овергаз" в Младост 2, прилежаща към ЧОУ "Българско
школо" се проведе традиционният държавен турнир. В
него се срещат най-добрите родни състезатели, според
съответната им възрастова група и теглова категория.
За отличен старт на сезона бяха въведени квотите за
преглед на видеозаписа, като всеки състезател
притежава 2 такива, за цялото състезание. С този ход
Българската федерация по Таекуондо-WTF се
придвижва с едно стъпало нагоре към нивото на
международните и олимпийски турнири. Отсега
нататък квотите ще присъстват на всички Държавни
първенства, като ако състезател ги загуби преди
финалните си срещи, то в тях треньорът му няма да
има право на протест срещу реферско отсъждане.
По време на цялото състезание имаше много оспорвани
срещи, тъй като залогът бе изключително висок победителите се класираха за места в Националния отбор,
който ще бъде изпратен на Световното първенство, а също
така и на квалификация за Младежките Олимпийски игри.
Петнадесет клуба излъчиха около осемдесет състезатели от
различни градове на страната ни.
От нашия клуб участва Илиян Илиев, който в първата си
среща спечели безапелационна победа с резултата от 16:4, с
много уверена и смела игра. На полуфинала обаче Илиян не
успя да пребори натоварването и бързината му не беше
достатъчна, за да спечели битката срещу състезателя от клуб
Форс 1992. Така класирането за него е бронз, който е първият медал на клуб "Мишън" за тази година.
В съдийския наряд за състезанието от нашия клуб участваха Любомир Янчев, Благовестина Манджева и
Христо Косеков, като всеки един от тях се справяше
стриктно, според възможностите си, с конкретните си
задачи.
На турнира Федерацията официално връчи
спортни календари за 2014 година на всички треньори на
клубове, включващи снимки на най-добрите състезатели и
постижения на българското таекуондо за 2013 година.
Клуб "Мишън" благодари на своите участници за старанието,
както и на БФТ-WTF за организацията.
Пожелаваме успех на всички трениращи да работят усилено
и с желание върху личностното им изграждане!
Успех и напред!
Текст:Благовестина Манджева

