На 20, 21 и 22 април се проведе "Национална
спортна панорама 2012" - най-голямото спортно
изложение, организирано за втора поредна година, на
което участие взеха над седемдесет спортни
федерации и асоциации. Участниците бяха
разпределени в 27 информационни центъра,
разположени в шатри около НДК. Панорамата отново
предизвика голям интерес сред посетителите - някои
от тях случайни минувачи, а други дошли специално
за събитието. И през трите дни бяха организирани
различни игри и презентации, които по интересен
начин представиха над 90 вида спорт. Всеки
посетител, независимо от възрастта, имаше
възможност да се пробва в харесаните от него
спортове и така да открие най-подходящият за него.
Това бе и най-атрактивната част - да опиташ нещо
ново, да усетиш емоцията от тренировката. Основна
цел на изложението е популяризиране на активния начин на живот особено сред подрастващите и информиране
на хората за възможностите, които имат пред себе си. Вземането на решение обаче се оказа не до там лесна
задача - многообразието на предложените спортове бе наистина голямо. За любителите на екипната игра имаше
хокей на трева, лакрос, ръгби, футбол, баскетбол, волейбол, бейзбол, софтбол. За хората, които предпочитат да
тренират с партньора си (или с другарчето) бяха предложени акробатичен рокендрол, бадминтон, тенис, шахмат,
канадска борба и куп други възможности. Имаше също
така крикет, билярд, снукър, дартс, боулинг, голф, лека
атлетика, спортна стрелба, йога, акробатика, аеробика. За
тези, които предпочитат тренировките извън зала имаше
ветроходство, езда, кану-каяк, картинг, ски и други. От
страна на бойните изкуства на панорамата бяха
представени шотокан карате-до, карате кьокошин, джудо,
самбо, кик-бокс, мау тай, айкидо, джу джицу, ушу, кендо,
таекуон-до ITF и разбира се таекуон-до WTF, представено
и тази година от клуб "Мишън". Всеки от доброволците
вложи много енергия и желание да популяризира
таекуондо. Бяха изпълнени страхотни демонстрации по
пумсе, спаринг и техники за самоотбрана. Паралелно с
това, бе обърнато внимание на всеки зрител, изявил
желание да се включи и да опита да поиграе. Най-важно
от всичко бе, че много се забавлявахме и натрупахме само
положителни емоции.
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