Турнир "Млади приятели на полицията" 22-23.11.2008г.
На 22 и 23.11.2008г. се проведе традиционния
турнир по бойни изкуства "Млади приятели на
полицията"
Клуб Мишън участва с отбор от 15 човека, в 3-те
възрастови групи. Първият ден започна ужасно за
нас. Всеки един от нашите състезатели загуби
срещата си след вялата игра, която показаха.
Резултатът беше ясен:
1.Богдан Каменов- загуби заради съдийски грешки,
но повече заради скучната си игра и липсата на
мотивация
2.Илиян Илиев - не се разбра дали въобще участва
в турнира.
3. Радослав Войнов -изпусна срещата в последния
момент, разконцентрира се и докато гледаше таблото за точките, съперника атакува и отбеляза победната
точка
4. Здравко Денев -загуби по идентичен начин.
5.Мартин Богданов- вяла и скучна игра
6.Валентин Иванов- с много мъжка игра спечели
първата среща, но загуби следващата
7. Венцислав Антов- Загуби, но игра толкова сърцато.
Даде всичко от себе си. Браво Венци
8. Атанас Сърбов- Спечели и 2-те срещи и стана първи.
Игра си на котка и мишка със своите противници
9. Петьо Денев-Загуби, от Яни Симеонов, който показа
премерена игра и усет към точката. Яни първи, Петьо
2-ри
Този резултат донесе 2-ро място в отборното
класиране при деца 12-13 години
На 23.11.2008 играха големите.
Веско Тонов участва не много убедително в
състезанието по пумесе. Зае 2-ро място.
Веско, Димитър Стоилков и Стоян Панайотов играха в
една категория. На спаринга, Веско се пребори в първата среща със Стоян Панайотов. Втората среща беше
между състезател от Ахил и Митко. Митко игра страхотно, като за първо състезание. Но състезателя на Ахил
беше по-добър и спечели. Срещата за 3-4 място между Стоян Панайотов Димитър Стоилков. Митко
желаеше повече победата и спечели заслужено.
На финала в изключително драматичен мач, който буквално до последната минута беше точка за точка,
Веско беше по-бърз и в последната 10 сек, отбеляза победната 12-та точка и спечели първото място в
катеогрията.
Общо казано, най-слабото представяне на клуба на състезание от стартирането му. Надяваме се на повече
успехи през следващата седмица.

