Три златни медалa от ХЕРЕЯ ОУПЪН 2012

Днес 28.04.2012г. се проведе второто издание на вече
Международния турнир по ТАЕКУОНДО WTF - ХЕРЕЯ
ОУПЪН. Близо 400 състезатели от България, Гърция,
Македония и Сърбия премериха сили на 4 игрални полета.
Организационно търнирът започна с леко закъснение.
Въпреки това, всичко друго мина гладко. Четири съдийски
екипа без почивка ръководиха над 360 срещи.
Изключително напрегнати бяха срещите на гръцките
състезатели. Техните треньори постоянно имаха претенции
към иначе доброто съдийство.
От клуб Мишън участваха 11 състезатели. Васил Косеков,
Веселин Станчев, Денис Петков, Тимоти Стоянов, Виктор
Бонев, Павлина Сергиева участваха в клас Б, без удари в
главата, а Валентин Иванов, Валери Бочев, Ваня Димова,
Илиян Илиев, Радослав Войнов в клас А. Кадетите
участващи в турнира играха с електронна екипировка
Даедо, а децата клас А и Б с обикновени хога. Пръв започна Васко. Това за него беше първо състезание. Васко се
състезава в клас Б. Той изигра 3 срещи, като на финала загуби след съдийско недоглеждане.
Въпреки това можем спокойно да кажем, че представянето на Васко беще повече от добро. Освен него в клас Б
се състезаваха Денис, който се контузи още в началото на срещата и отпадна. Веселин Станчев също изигра
своето първо състезание. Във всичките 4 срещи, които той изигра демонстрира превъзходство срещу своите
противници и заслужено завоюва първо място. Неговоата треньорка Благовестина Манджева бе много
развълнувана за доброто му представяне. Веско е първия златен медалист в новата група в 95 СОУ
При кадетите също имахме участници в клас Б. Тимоти Стоянов
загуби с 2:1 първата си среща. Павлина Сергиева не успя за малко
да се пребори със своята противничка. Срещата бе абсолютно
равностойна. На Поли просто не й достигна малко физическа сила,
за да отбележи и победи в последните секунди. Виктор от групата
в 26 СОУ, за който също беше първо състезание загуби с много
добра игра. При кадетите клас "А" Валентин Иванов загуби
първата си среща след слаба игра. След него загуби и Радослав
Войнов. Той не показа характер в играта си и загуби със златна
точка въпреки, че водеше в първите 2 рунда. Валери Бочев също
загуби от много слаб противник. Вальо така и не успя да отбележи
достатъчно силна точка, за да бъде отчетена от системата и
загуби с 2:1. Илиян Илиев, който бе в една категория с Ради
Войнов спечели първата си среща, а във финала победи
противника си с много подредена игра и ....златна точка. Ваня
Димова също завоюва първо място при кадетите.
В обощение клуб Мишън завоюва 3 златни медала за това издание
на турнира. В крайното класиране при кадетите клуб Мишън зае 6то място в отборното класиране от 19 отбора
Честито на всички състезатели!
Клуб МИШЪН изразява своята благодарност на организаторите от
клуб Херея, както и на секретаря на БФТ WTF Илия Димитров за
създадената оргазнизация на турнира.

