Резултати от 3-ти Международен турнир
по Таекуондо WTF "Херея Оупън" 2013
На 27.04. в София се проведе 3-тият международен турнир за деца и
кадети, "Оупън".
Състезанието се проведе в голямата зала на "Зимен дворец на
спорта" и беше най-мащабният турнир по Таекуондо WTF досега в
родината. Участваха 750 състезатели, от 7 националности - Българи,
Гърци, Румънци, Македонци, Молдовци, Албанци и Косоваци.
Игралните полета бяха 7 на брой.
Висококласният турнир бе организиран от ТК "Херея" със
съдействието на БФТ WTF.
Участваха 80 обучени длъжностни лица, с чиято помощ срещите се
провеждаха лесно, без големи пропуски. Имаше чуждестранни
международни рефери, които допринесоха със своя опит за
протичането на състезанието. Като съдии от "Мишън" се включиха
Любомир Янчев, Благовестина Манджева, Христо Косеков, Роза
Георгиева и Йордан Георгиев. Треньори и водачи на отбора бяха
Цветомира Митрева и Георги Иванов.
От клуб "Мишън" участваха 15 състезатели като за половината от тях това беше
дебютното им състезание, разбира се в клас "B", спаринг, без удари в главата.
Открои се Мартин Богданов (клас А) с изключително оспорвана среща, но в
последните секунди Марти загуби с 1 точка. Васил Косеков (клас А), Станислав
Тодоров и Огнян Рангелов взеха по 1 среща, но във втората Васко и Стаси играха
срещу по-опитни от тях състезатели, а Оги не успя да надвие психическото
натоварване.
В крайното класиране, нашите медалисти са Мартин Нацев, Мирослав Миков,
Александър Кавръков и Димитър Миленков, като последните изиграха по 2 срещи с
видимо превъзходство над опонентите си, но вероятно поради физическа умора не
успяха да надвият в следващите си срещи и това ги класира за бронзово отличие.
Оценяваме старанието на всички състезатели от клуб "Мишън", но за някои това не
беше най-доброто, което можеха да дадат и това доведе до загубите в срещите им.
Но в крайна сметка, не това е най-важното...
Занапред пожелаваме много успехи и забавление на трениращите!
Текст:Благовестина Манджева

