Изпит за ученически степени 22.01.2011г
За първи път през този тренировъчен сезон и за първи път през 2011
година се проведе регулярният изпит по таекоундо за ученически
степени. В него взеха участие два елитни клуба, таекуондо клуб
"Мишън" и текуондо клуб "Ахил".
В началото на сезона всички клубове се подготвяха за състезания,
затова този изпит бе така дългоочакван. Всеки трениращ си мечтае за
деня на неговия изпит, за да покаже какво е научил, докато е тренирал
и за вземе по-горната степен, която ще го доближи към майсторската.
Титуляри в изпитващата комисия бяха Атанас Петров 1 ДАН, старши
инструктор на нашия клуб, и Радостин Григоров 4ДАН, старши
инструктор на клуб "Ахил". Изпитът се проведе под прецизното
наблюдение на изпитващите, като всеки детайл се оценяваше обективно.
Участниците и от двата клуба бяха над 80 души, като на този изпит
белите и жълтите колани надвишаваха по численост по-високите степени.
Това е признак за едно добро развитие на клубовете и на по-голямата ни
кауза – развитието на таекуондо в България.
Изпитът бе разделен на две части – основна техника (ритници и пумсе) за
всички степени, и спаринг (бой по определни правила) за кандидатите от
6 ГУП и нагоре.
От нашия клуб се представиха 40 трениращи от трите групи, 40СОУ Група
за начинаещи, 40 СОУ Група за напреднали и 26 СОУ Група за
напреднали, градиращи от 10 ГУП(бял колан) до 3 ГУП(син колан с червена черта). Поздравления за всеки един,
който е поискал развитие, тренирал е усилено, вложил е всичко от себе си, за да бъде най-добрия за степента си
и е получил следващата степен. Без вас, този изпит нямаше да се случи и таекуондо в България нямаше да се
радва на настоящето си развитие.
Изненада за изпитващите бе посещението на техния първи треньор
Христо Александров. Той не се занимава вече с таекунодо, но има основен
принос за изграждането на треньорите Атанас Петров от клуб Миишън и
Радостин Григоров от клуб Ахил.
За спомен на клуб Мишън ние направихме снимка на трите поколения
инструктори I Поколение-Христо Александров
II Поколение - Атанас Петров
III Поколение - Георги Иванов, Благовестина Манджева и Любомир Янчев
Текст: Благовестина Манджева
Снимки: Веселин Тонов
Вижте повече снимки

