Електронно-сензорна екипировка за таекуондо от посолството на
Република Корея
На 21.01.2011г МФВС получи електронно-сензорна
екипировка за таекуондо от посолството на Република Корея
в България
Министерството на физическото възпитание и спорта получи
дарение от посолството на Република Корея в България на
специална церемония в тренировъчната зала на 4-ти
километър. Н.Пр. Чън Би-Хо - посланик на Република Корея у
нас, връчи сертификата за дарението на заместникминистъра на физическото възпитание и спорта Иван Ценов.
Дарението включва 12 броя революционна електронносензорна екипировка за таекуондо – олимпийска версия. То
съдържа електронно-сензорни нагръдници, приемници и предаватели на сигналите, които се получават при удар
и отчитат точки. Към екипировката има и 12 комплекта съдийски безжични джойстици и софтуер за менажиране
на самата програма. Такава екипировка идва за пръв път в България.
„Нашите контакти с Република Корея на са от вчера. Благодаря за
дарението, което се предоставя на българския национален отбор по
таекуондо. Вярвам, че тази нова и модерна екипировка е
предпоставка за извоюването на повече квоти, призови класирания и
медали. Надявам се, че нашето сътрудничество ще продължи и в
бъдеще”, каза по време на церемонията Иван Ценов.
Посланикът на Република Корея Н.Пр. Чън Би-Хо каза, че е силно
впечатлен от факта, че повече от 3000 души тренират сериозно
таекуондо у нас. Той пожела на българските състезатели тази
екипировка да бъде използвана за развитието на таекуондото в
България и за спортни постижения на Олимпиадата в Лондон.
Дарението се предоставя на Българската федерация по таекуондо – олимпийска версия. С него ще бъдат
екипирани елитните ни състезатели. Точно такава екипировка ще бъде използвана по време на Олимпийски игри
в Лондон през 2012 г., както и в квалификационните турнири.
Революционното при тази екипировка е, че с навлизане на електронните
технологии все повече намалява субективният човешки фактор и се постига
максимална точност при отчитането на точките до десета от секундата.
Технологията навлиза в олимпийското таекуондо от 2004 г., като през това време
непрекъснато се развива, а версията, с която от днес ще работят българските
състезатели, е последна дума на техниката.
На събитието присъства председателят на Българската федерация по таекуондо –
олимпийска версия Андрей Георгиев, Петър Палазов – вицепрезидент и
председател
на съдийската комисия, Венцислав Генков, бъдещият директор на
Многофункционалната спортна зала, и Тинка Коцева, главен експерт по образованието, спорта и младежките
дейности към община Слатина.
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