Турнир “Млади приятели на полицията”
На 20 и 21 ноември 2010г. при изключително висока
посещаемост, перфектна организация и препълнена зала
“Универсиада” се проведе 8 турнир по бойни спортове "Млади
приятели на полицията". Участие взеха над 220 каратеки, 150
таекуондо ITF и около 300 участници при таекуондо WTF.
Турнирът бе с най-висока посещаемост за състезание по
таекуондо WTF от български участници. Клуб “Мишън” участва
с отбор от 20 участници.
В различните възрастови групи се представихме както следва:
При децата Теодор Здравков, който е от групата в 26 СОУ,
изигра 2 страхотни срещи и и загуби от победителя в
категорията. Теди зае 3-то място
Даниела Павлова от 40 СОУ изигра страхотен финал, но за
съжаление загуби. Остана втора. Мартин Богданов, също от 40
СОУ, стигна до 3-то място, а Вальо Иванов загуби още първата си среща.
При къдетите представянето ни бе много добро.
Илиян Илиев, Антон Марков и Йордан Георгиев - всеки от тях успя да стигне до 3-тото място. Адиел Илиева, за
която това бе 1 състезание, се представи много добре и завоюва 2-ро място.
Големия успех бе за Стефан Ризанов, който се контузи
още в първата среща и игра следващите 2 с сериозни болки в
глезена. Но се пребори и спечели първо място в категория до
57 кг. Сериозен успех постигна и Радослав Войнов, който бе
безапелационен във всичките си срещи и заслужено стана
пръв в категория до 41 кг. Така клуб Мишън спечели ВТОРО
място в отборното класиране за кадети.
В неделя 21.11.2010г изиграха своите срещи Виолетка
Тодорова, Петър Александров и Любомир Янчев при младежи
и девойки и Стоян Панайотов, Благовестина Манджева и
Георги Иванов мъже и жени.
Петър и Любо играха в една категория до 63 кг. С много добра
игра Петър спечели срещите срещу всичките си противници и
заслужено спечели ПЪРВО място. Любо загуби, но спечели
т.нар малък финал, среща за 3 и 4 място и спечели ТРЕТОТО място след страхотна игра.
За Вили това също бе първо състезание. Вили загуби от много по-силната състезателка от клуб „Ахил” Габриела Боянова.
При мъжете Стоян Панайотов изигра първата си среща срещу Венцислав Соколов. Мал шанс попречи на Стойо
да спечели срещата. След като през цялата среща водеше, в
последните 30 сек след разсейване от негова страна, по-опитният
състезател от „Ахил” изравни, поведе и в крайна сметка победи
Стойо с 6:4. Въпреки това клуб „Мишън” поздравява младата
надежда на клуба за страхотната игра. Георги Иванов загуби
първата си среща, но успя да се пребори за 3-тото място срещу
много по-опитния състезател на клуб „Ахил” Иван Славков. Бети
изигра своя финал срещу много силната състезателка от клуб
„Тангра” и, въпрек че загуби, успя да покаже, че скоро ще бъде
фактор сред жените.
Не можем да не отбележим и първите съдии от клуб „Мишън”. Рози
Йорданова, Цветомира Митрева и Благовестина Манджева успяха
да съдийства през тези 2 дни за първи път. Както каза шефът на
съдиите Владо Белокапов, те се справиха страхотно!!! Браво,
момичета.
Текст: клуб Мишън

