Трето място при кадетите в отборната надпревара за
клуб Мишън
На 12 и 13 ноември 2011 година се проведе IX
международен фестивал по бойни изкуства "Млади приятели на
полицията", организиран от ЦПТК и Асоциацията по бойни
спортове при МВР, и БТФ WTF. На него взеха участие над 800
състезатели от различни бойни изкуства, членове на 150 клубове
от 32 града на България, Сърбия, Румъния и Гърция. За
състезателите на WTF общо 340 бяха отредени две игрални
полета, на които се проведоха над 150 срещи, някои от които
бяха изключително впечатляващи.
В съботния ден се изявиха децата и кадетите. Денят бе дълъг и
изморителен за всички. Привечер времетраенето на рундовете
бе намалено от 2 минути на 1 минута, за да могат да се изиграят
всички срещи. От клуб "Мишън" участие взеха осем човека. Със
злато си тръгнаха Мартин Богданов при децата (с четири
спечелени срещи) и Венци Антов при кадети. Второ място в
класирането извоюваха Валери Бочев и Стефан Ризанов при кадети и Ваня Димова при деца. Илиян Илиев
остана на трето място, но спечели първия мач с добра игра. Вальо и Ради също победиха в първите си срещи, но
вторите за съжаление загубиха.
В неделя играха юноши, девойки, мъже и жени. Като цяло
денят премина значително по-спокойно в сравнение с
предходния. От клуба ни се състезаваха петима души. Първа
игра Цветозара Бенева, но загуби срещата си срещу значително
по-опитна състезателка от Сърбия. Стоян Панайотов също
загуби срещата си в WTF квалификациите, но записа отлични
резултати при участието си в състезанията на ITF. Там той
извоюва бронзов медал - спаринг, мъже в категория до 80 кг.
Йордан Георгиев също загуби първата си среща от опитен
състезател от клуб "Ахил", който взе златото в категорията.
Любомир Янчев игра срещу бившия състезател на клуб "Мишън"
Атанас Сърбов и загуби на косъм след като през цялото време
водеше. Той показа забележителна игра, но си тръгна с
контузия , която го спря да вземе златен медал. Георги иванов
изигра четири мача, три от които спечели посредством точкова разлика. На края на състезанието клубът ни
спечели трето място за комплексно представяне при кадетите. Благовестина Манджева и Цветомира Митрева
бяха съдии и през двата дни, с което спомогнаха за успешното провеждане на фестивала. Честито на всички
спечелили!
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