ШЕСТ сребърни медала и два БРОНЗА за МИШЪН от
международния турнир Купа София
Над 500 участници от 50 клуба от 7 държави премериха сили в третия
открит международен турнир за Купата на София. Домакини бяха ТК
Рамус със съдействието на Българската Федерация по Таекуондо –
Олимпийска версия. Турнирът се състоя в Столичната „Универсиада“
и се разпростря на шест игрални полета, на едно от които се проведе
Държавното първенство за юноши и девойки до 21 г. в дисциплина
„спаринг“.
В съдийския наряд бяха поканени почти всички действащи съдии на
клуба – Благовестина Манджева, Любомир Янчев, Венцислав Антов,
Христо Косеков, Стрефан Цонев и Ваня Димова.
Клубните ни срещи бяха разпръснати из целия състезателен ден.
Първи за Мишън излезе Явор Петров, деца I група -27кг, който
спечели срещата си продължи към полуфинала, но там срещна
по-опитен състезател и приключи изявата си, взимайки бронз.
Отново при деца I група, но в категория -31кг игра Калоян
Димитров, който за съжаление не успя да се пребори с
опонента си и отпадна от класацията.
При деца II група, категория -30кг клас А, състезателят ни Егор
Желясков игра срещу по-силен противник и отпадна от
надпреварата.
Васил Косеков, кадети -49кг, показа много по-добра игра от
предишни състезания, но загуби срещата си по правилото за
„златната точка“ поради липса на "въздух".
Кристиян Узунов, деца II група -40кг загуби своя четвъртфинал и отпадна от надпреварата.
Огнян Рангелов при кадети -53кг загуби своята финална среща и остана втори в категорията си.
Цветомир Богданов, деца I група -25кг, се записа като сребърен медалист за „Мишън“ в първото си състезание
от клас А. Със страхотна игра Цеци размаза противника си, а на полуфинала спечели „служебно“. На финала,
след много мъжка игра, загуби с минимална точкова разлика.
Представителките ни от женския пол – София Рангелова и Илияна
Иванова спечелиха още два сребърни медала към колекцията на клуба.
София Рангелова спечели полуфинала си с отличен нокаут, а
финалната си среща загуби поради недостатъчна сила на ритниците си
и неподходяща дистанция.
Игралните схеми бяха отредили среща за Илиянка в края на
състезателния ден и вероятно по тази причина тя не успя да пребори
умората и загуби от своята опонентка.
Кирил Йотов, деца II група -48кг, спечели четвъртфинала си със
„служебна победа“, а на полуфинала загуби с 2 точки и взе бронз за
„Мишън“.

Веселин Пиндев, деца II група клас В, спечели полуфинала си и
продължи към финал. Там обаче той срещна „Голиат“ – съперник
с 2 глави по-висок от него, но Веси не се предаваше - игра много
мъжки и се бори с последни сили, за да победи. Въпреки това
височината на противника му оказа влияние и той взе сребърния
медал с чест.
Илиян Илиев, който бе единственият ни предстаявител на ДП за
юноши и девойки игра добра среща срещу Йордан Колев, но
загуби по точки и стана вице републикански шампион по
Таекуондо до 21 години.

Таекуондо клуб „Мишън“ благодари на своите състезатели за добрата игра и пожелава още много покорени
върхове!

