Клуб Мишън вече и с международни съдии
През изминалия уикенд
/14.06/ се състоя второто
издание на международния турнир по Таекуондо WTF в
дисциплината Кюруги, в македонската столица Скопие.
В турнира, организиран от македонската Таекуондо
федерация и спортен клуб Бутел, взеха участие над 160
участника, голяма част от които бяха от България.
За състезанието бяха поканени български съдии, за да
помогнат в оценяването. От осем съдии двама - Любомир
Янчев, за когото бе първо излизане като съдия в чужбина
и Благовестина Манджева защитиха клубната слава с
честно оценяване и прецизност.
Към момента македонското Таекуондо търпи подем и
председателят на тамошната федерация Борче Костовски
опитва с всички сили да създаде желание за развитие в организационен аспект. Изминалия турнир е едва
второто състезание за страната, но всички са мотивирани да се развиват и да продължат да
популяризират Таекуондо като го поддържат атрактивен и честен спорт, подходящ за всички.
За повечето от българските съдии състезанието бе истинско предизвикателство, тъй като системата за
оценяване бе такава, която не използваме в България /KP&P - корейската точкова система/ и бе
необходимо да я разучат за отрицателно време, за да преподадат след това знания и опит на
македонските си колеги.
Също така за първи път някои от българските рефери се докоснаха до играта с електронни каски, което
само по себе си бе ползотворно, но създаваше доста забавяне поради технически неизправности.
Състезанието се състоя на 3 игрални полета, на едно от които главни съдии бяха Благовестина Манджева
и Любомир Янчев - за първи път в екип и то в чужбина!
Състезанието не протече по първоначално обявената програма, но в стегнат вид, благодарение на
екипната работа. Организаторите поканиха клуба ни да се включим за следващо състезание в Македония
или да направим клубно преборване, когато те са в България. Мишънци, стягайте се! :
Таекуондо клуб Мишън се гордее със своите съдии и благодари на спортен клуб Бутел за организирания
турнир.
Текст:Благовестина Манджева

