Димитър Михайлов, води
тренировка в ТКД клуб "Мишън"
Димитър Михайлов - собственик на ТКД клуб "Рамус", многократен
републикански и вице-балкански шампион, бронзов медалист на Ервопойско
първенство за студенти, множество участия в републикански първенства,
международни турнири, участия в големи шампионати, както и такива в
големи открити турнири./
Кажете ни нещо повече за Вас?
"На 24 години съм, трнирам таекуондо от 5-годишен. Имам две висши
образования. Многократно съм бил републикански шампион, както съм
взимал и много медали от международни състезания."
От колко време се занимавате с таекуондо WTF?
"Занимавам се с таекуондо вече близо 20 години и от самото начало
тренирам WTF."
Имате изключително много постижения, как се справяте с
напрежението?
"Имам изграден такъв начин на живот, в който не се проявява
напрежение. Виждайки се с приятелката си, излизайки с приятели и
прекарвайки време с родители и близки, аз разтоварвам.
Тренировките също са много добро място за разпускане."
Били сте при най-различни треньори, при кого се чувствахте
най-добре?
"Чувствал съм се добре при всички от досегашните ми треньори.
Уважавам ги до един, като най-големите ми успехи са били под
ръководството на Мастер Ким Хо, поради доброто ни
разбирателство."
Разкажете ни как протича за Вас един ден от седмицата?
"Сряда: Ставам сутрин и отивам на работа. Работя в една от
лабораториите "Рамус". След като приключа там, тренирам, после се връщам отново на работа, след работа отново тренирам,
ако имам възможност. Денят приключва с тренировка в моя клуб от 19:30ч."
Какви са Вашите впечатления от една тренировка в клуб "Мишън"?
"Впечатленията ми са много добри - трениращите са сериозни и се стараят, което е много важно в таекуондото. Още са
начинаещи, но са на много добро ниво, взимайки в предвид времето, от което тренират. Ако продължават да се стараят по
същия начин ги чакат множество и големи успехи, както в таекуондо, така и в личен план."
Забелязахте ли някой от клуба, в когото виждате потенциал на шампион?
"Да, забелязох, но въпреки всичко виждам потенциал на победител във всеки един от клуба."
Според Вас, електронните хога добро средство за отчитане на точки ли са?
"Да. Електронните хога на "Lajust" са много по-качествени от тези на "Adidas". Хубаво е, че съществуват, защото преди до
голяма степен резултатът зависеше от мнението на съдиите."
За първи път ще тренирате при Мастер Парк. Какви са очакванията Ви към него?
"Искрено се надявам да проведем максимално добри тренировки за възможностите, с които разполагаме. Вярвам, че тези
тренировки ще дадат резултат при следващите ни състезания."
Коя е най-голямата Ви цел за в бъдеще?
"Едната ми цел е да победя в европейското първенство в Санкт Петербург след един месец. Другото, което искам да постигна е
да изградя добри хора и състезатели в моя клуб."
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