Отново шампиони в клуб „Мишън”

На 11.05. в спортна зала „Борис Гюдеров” (бившата зала
„Миньор”)в град Перник се проведе Държавното
първенство за кадети (деца на възраст между 12 и 14
години).
Залата бе безвъзмездно осигурена с любезното
съдействие на Таекуондо клуб „Леон” и община Перник.
Спонсор в турнира беше хрупкавата детска радост – „Зайо
Байо”.
В първенството участваха 8 клуба и около 70 състезатели,
разпределени на 3 игрални полета. Организацията беше на добро ниво и състезанието премина
изключително спокойно. Нямаше атестации , които възпрепятстваха нормалното протичане на
първенството нито от страна на състезателите, нито от страна на треньорите.
Нашият клуб по Таекуондо бе представен от 4-ма участници, трима от които се състезаваха в клас
„Б” (спаринг среща без удари в главата) и един в клас „А” (спаринг среща със всички позволени
удари според Състезателния правилник на WTF).
Мартин Богданов (кадети клас „А”) изигра 2 срещи с видимо превъзходство и отлична игра, но във
финалната пропусна шанса си за атака и се нареди на 2-ро място в категорията си.
Атанас Петров (кадети клас „Б”) игра една среща с поопитен от него противник и не успя да подреди атаката
си, затова падна още в началната среща.
Иво Милчев (кадети клас „Б”) бе нахъсан да спечели
златото и премина безапелационно двата рунда на
първата среща. Във втората обаче, не бе така
убедителен и не успя да защити златния медал,
вероятно поради недостатъчна психическа подготовка.
Това му дава второ място в крайното класиране.
Мирослав Миков (кадети клас ”Б”) показа завидно спокойствие по време на мачовете и надви с
лекота опонентите си и в 2-те срещи. В първата той се изправи срещу по-слаб от него противник и
заслужено достигна победа. Във финалния си мач Миро игра срещу равностоен опонент, но
нашият състезател показа по-добра техника и заслужи крайния резултат от 1:0 в рунда за златна
точка.
Този успех му донесе и титлата Републикански шампион в клас „Б” и спечели първият си златен
медал.
Във връзка с проведения изпит за майсторски степени миналата година Ръководството на
Българската федерация по Таекуондо – Олимпийска версия, в лицето на г-н Андрей Георгиев,

използва възможността официално да връчи дипломите на всички, които защитиха черния колан
през месец декември.
Състезанието бе закрито с официално награждаване на титулярите в съответните категории и
призовите места в отборното класиране.
Клуб „Мишън” благодари на своите участници за старанието и желанието да изграждат себе си в
Олимпийския спорт!

