Стартираме сезона с 3 злата и 2 сребра,
Мишънци!
Много от нас чакаха с нетърпение първото за новия 2014/15 спортен сезон
състезание, а именно международния турнир Купа "България". Официални
домакини бяха СК "Таекуондо Фитнес", с любезната подкрепа на
Българската федерация по Таекуондо WTF и със спонсорството на
лаборатории "Рамус". Този турнир се организира вече трета поредна
година и за първи път участват 11 страни.
11 и 12 октомври бяха "съдбоносни" дни за доста участници. И
победителите и победените изживяваха със страст всичко случващо се, но
не по-малко бяха замесени и техните треньори. За последните два дни зала
"Универсиада" стана свидетел на множество усмивки и сълзи, породени от
атрактивните и оспорвани срещи. Както вече знаете, от проведения
съдийски семинар миналата седмица имаме нови попълнения за родния клуб, а именно Стефан Цонев дебютира в
съдийската дейност на този турнир. Цялостното представяне на "Мишън" бе от отбор от 11 състезатели и
четирима съдии.
В първия състезателен ден участваха осем от нашите момчета и момичета,
като с видни резултати се отличиха Маги (злато) и Софи (сребро).
Изключително силна игра за двете девойки, хъс за надиграване и желание
за още много победи. Стаси също игра много борбено срещите си стегнато и целенасочено, въпреки че не успя да се пребори в
надпреварата за златото и завърши с бронз. Много, много мъжка игра
също за Илиян Илиев! Борба до последна капка пот! Илиян изигра с хъс
срещите си и ни показа какво означава да не се отказваме. Той завоюва
второто място, като отпадна от Йордан Колев, който съвсем скоро даде
участие в Европейското първенство за юноши и девойки -21г в Инсбрук,
Австрия.
През следващия ден "Мишън" се включи с трима спортисти, всеки един от тях с дългогодишна история като
състезател. Венци Антов игра в "титанична" битка срещу Наско Сърбов,
където "конфликтът" започва още в тренировъчната зала. Много оспорван
финал, догонване на резултата през цялото време, но една малка контузия
по време на срещата и тактически неподредена игра не позволиха на Венци
да приключи спора на доджанга в своя полза.
Друг наш състезател, Георги Иванов, понастоящем студент към НСА, който
за дълъг период беше преустановил състезателната си кариера, направи
блестящо завръщане в категорията си -87кг., като безапелативно завоюва
златен медал.
И накрая, но не на последно място, националът ни Мартин Богданов,
въпреки контузията си беше истински
"мишънец" на доджанга и спечели срещите си, взимайки златото в
категорията си -57кг. Не забравяйте, мишънци, че половината успех на
състезание е спечелен преди това в залата! Предстоят ни 3 състезания до
края на годината. Нека дадем най-доброто от себе си!
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