ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ,
МЪЖЕ И ЖЕНИ В ДИСЦИПЛИНАTA „СПАРИНГ“
19.02.2012 г.

На 19.02 в зала Сиконко се проведе ежегодният републикански турнир
за юноши, девойки, мъже и жени. Срещите се проведоха на две
игрални полета. Състезанието започна навреме - в 10 часа, без много
забавяне и продължи до 17:00 ч. Като цяло имаше по-малко
състезатели от минали години.
От клуб "Мишън" взеха участие Георги Иванов, в категория до 80кг,
Стоян Панайотов, до 87кг, и Петър Александров в категория до 68кг.
Георги и Петър изиграха първите си срещи по едно и също време,
като Георги загуби заради недостатъчно подготовка и подценяване на
противника. Стоян също загуби още на първата си среща по същите
причини. Петър, от друга страна, победи с много упорита игра и
разлика от една точка. Втората му среща също беше много оспорвана
срещу ксаният състезател от Файър Йордан Колев. В тази среща се стигна до игра за златна точка и имаше
спорове относно незачетени точки за каска. Третата, и финална среща, беше срещу Борислав Илиев от клуб
"Ахил", когото Петър е побеждавал в минали състезания. Както и останалите две, тя също беше изключително
оспорвана и много равностойна. Стигна се отново до игра за златна
точка . Пепе загуби. Той взе сребърен медал, като старши треньора на
клуба беше категоричен, че Пепе е могъл да спечели срещата, но така
е , някои губят, други печелят.. Най-лошото обаче беше, че Петър се
контузи и е със счупена ръка.
Като цяло мероприятието протече по план и със строга организация. За
разлика от предишни години този път състезателите не показаха
забележителна спарингова техника, а напротив - голяма част от тях
бяха слабо подготвени. Разбира се имаше и изключения. Предпоставка
за спорове бе последната промяна в състезателния правилник от 4.
Октомври 20011г, която за първи път влезе сила в България на това
състезание. Голяма част от треньорите и участниците не бяха
запознати с промените в правилника.
[21:35:57] Йоши: При съдиите представители от клуб "Мишън" бяха Любомир Янчев, Роза Георгиева и
Благовестина Манджева. Те останаха концентрирани и безкомпромисни, въпреки че съдиистваха на някои срещи,
в които участват състезатели от клуб МИШЪН.
Публиката се чувстваше част от играта през цялото време и неизменно подкрепяше участниците от клуб
"Мишън". За нея Стоян, Георги и Петър си останаха шампиони.
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