Турнир за "Купа София" в чест
на деня на народните будители
На 02.11.2013 се проведе "Купа София" - първият по рода си турнир по
Таекуондо WTF в чест на национален празник, а именно денят на
Народните будители. Турнирът е част от събитията, които подпомагат
България да кандидатства за югозападна европейска столица на
културата през 2019г. С международен ранг, в него се включиха 6
страни - Албания, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и разбира се
ние, България като домакин.
Състезанието взе място в реновираната зала с име на един от
народните будители - "Христо Ботев", Студентски град. Състезателите
бяха над 360 от 26 клуба, които без проблем се побраха в залата.
Любезни организатори бяха СК "Рамус" със съдействието на
Българската Федерация по Таекуондо - WTF, под патронажа на
Столична Община и спонсорство от медицински лаборатории "Рамус".
Организаторите, СК "Рамус" са един от националните клубове, които
раждат шампиони от различни рангове и се радват на множество
успехи. За в бъдеще тяхната цел е да последват примера на народните будители - да бъдат дейни и родолюбиви личности
във всеки един аспект от живота си.
За официалното откриване на състезанието бе планирана демонстративна отборна спарингова среща, събитие, случващо
се за първи път на родния доджанг (игрално поле). В нея взеха участие отборите "Рамус", "Нерон"и "Чо-Елит", но този път
бяха обединени от общата цел - кауза, обединяваща Такуондо като
красив спорт за всички, независимо от клубна принадлежност. Разбира
се, имаше и състезателен елемент - срещата бе на 2 отбора - син и
червен, с по 5 участници, проведена в 2 рунда по 5 минути. В първия
рунд треньорите сменяха състезателите на 1 минута и отборът на
сините беше с видимо превъзходство. Във втория обаче треньорите
имаха възможност да сменят състезателите си когато пожелаят и
борбата за победа бе много оспорвана. Накрая след титанината битка
победиели станаха отборът на сините.
Този тип демонстративна среща видимо оживи залата и вярваме, че и
родното Таекуондо.
От клуб "Мишън" участваха 9 състезатели - шестима при деца и трима
при кадети.
Александър Кавръков победи в 3 срещи и загуби полуфиналната, но
Сашко показа много добр игра - на първия си противник изкара въздуха с тора-йоп чаги, а като цяло във всичките си
срещи водеше безспорно, но в края на деня умората взе връх.
Александър Гиздов игра в същата категоря като Кавръков, но не успя да се класира.
Отново в тази категория (деца до 29 кг клас В) Димитър Миленков загуби срещата си, поради неправилно отсъждане, след
което се стигна до рунд за "златна точка", в който Митко не успя да отблежи пръв.
Станислав Тодоров спечели 1 среща с голяма точкова разлика но загуби полуфиналната с 1:0 в последните секунди.
Васил Косеков игра в деца II група -36 кг и падна по точкова разлика срещу по-опитен от него противник.
Кирил Йотов игра в категория деца I група -40 кг и падна с една точка разлика, а Ралица игра една финална среща, но на
края на деня и умората си каза думата и тя остана на второ място.
Представителите ни при кадети бяха Ася Петкова, Мартин Богданов и Иво Милчев.
Ася Петкова загуби финала и остана втора при кадети клас А -33кг след контузия на ръката.
Мартин Богданов отпадна в срещата си с резутат 3:7.
Иво Милчев загуби финалната си среща -57кг при кадети клас В и се нареди на второ място.
За първи път в историята на Българското Таекуондо, клуб Мишън публикуваше online на facebook страницата ни
резултатите от срещите в реално време. Нашият екип възнамерява да превърне това в традиция!
Таекуондо клуб "Мишън" благодари на всички свои състезатели и им пожелава много бъдещи успехи и непреклонен дух за
победа!
Клуб "Мишън" изказва също своите благодарности към организаторите на турнира, СК "Рамус".
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