БФТ WTF, Състезатели и Треньори - всички трябва да се обединят - една нация."
Интервю с Мастер Парк
Бихте ли ни разказали нещо повече за себе си?
"По установените стандарти в България съм на 33г., но в Корея съм на
34г., защото там за първа година се счита датата на раждането. Започнах да
тренирам Таекуондо от 7 (8) - годишен. Семейството ми беше бедно, така че аз бях
единственият в него, който играеше Таекуондо. Когато тръгнах на училище, ме
избраха да се състезавам за училищния отбор. В Корея всяко училище има отбор по
таекуондо. След това в гимназията поради факта, че се състезавах за училището,
приспадаха от таксата ми за обучение.
Семейството ми винаги е искало да стана писател или бизнесмен. Но въпреки това
кандидатствах в университет със специалност "Охрана". Семейството ми нямаше
възможност да плаща обучението ми, но успявах да се справя. Учех магистърска
степен за изработка на компютърни чипове, но се отказах от обучението, защото не
виждах потенциална възможност за реализация, а и бях длъжен да отида в
армията, която е много често използвана, защото има голямо напрежение между
Северна и Южна Корея - почти винаги се стига до сражение по море. Бях в армията в продължение на две години и два
месеца.
През 2002 година заминах за Англия, за да уча английски, защото начинът ми на
изразяване не беше добър. Учих там в продължение на една година и един ден,
разхождайки се, забелязах младежи, които играеха таекуондо на улицата.
Попитах ги за учителя им и така се срещнах с него. Той беше англичанин,
водеше тренировки три пъти седмично. Предложи ми да водя неговата група и
аз приех, след което ме представи и на други инструктори. Но поради
изтичащата си виза трябваше да замина обратно за Корея. Когато отидох в там
и ги помолих да я подновят, корейското посолство отказа и аз се опитах да
взема бизнес виза, с която да се върна в Англия да преподавам таекуондо, но
отново имаше отказ. Това беше и първата ми стъпка към отварянето на клуб в
Корея.
През 2008г. кандидатствах в "Kukkiwon", след което трябваше да премина тест
за бъдещ инструктор.
Понастоящем съм преподавател в специалността Корейски език и култура в
Софийския Университет "Св.Климент Охридски.", преподавам на студентите Таекуондо."
Каква беше причината да дойдете в България?
"Имаше предложение в "Kukkiwon" за инструктор в България. Видях я и реших да дойда, за да преподавам и развивам
Таекуондо, което бе голямо предизвикателство за моята чест."
България няма големи успехи в таекуондо WTF. Мислите ли, че бихте могли да разрешите този проблем?
"Федерацията трябва да подкрепя състезателите. Треньорите трябва да са квалифицирани и да подготвят играчите за
състезания. БФТ - състезатели - треньори - всички трябва да се обединят - една
нация Единствено когато това стане и заработи като механизъм, могат да излязат
добри състезатели. На състезания, ако знаят какво точно да правят, могат да
постигнат големи успехи. Тук в България състезателите са с предимство, защото
имат дълги крака, за разлика от тези в Корея например. Моята цел е да обединя
трите звена, за да излязат олимпийски шампиони. В Корея за световно първенство
се подготвят две години, а не както тук за десет дни. Един ползотворен треньор
трябва да знае дали състезателите му са в кондиция за игра и , ако не са, да се
погрижи за това; трябва да е наясно с техните наранявания и травми, дори да се
интересува кога жените състезателки са в менструация, за да успее да ги кондиционира по подходящ начин. Треньорът също
трябва да прецени и избере кой състезател на какво състезание да се яви.
Най-голямата ми цел е да изградя голям отбор от хора, които обичат Таекуондо. Според мен трябва да има два национални
отбора - състезатели и демонстрационен отбор. Всеки отбор ще има своите конкретни цели - състезателите да развиват своята
тактика и физическа подготовка и да се състезават, а чрез демонстрационния национален отбор ще се подобри нивото на
Таекуондо демонстрациите, както и ще се увеличи интересът на българите към спорта."
Какъв е Вашият план за развитие на Националния отбор за период от две-три години?
"В момента се опитвам да намеря подходяща зала за провеждане на тренировките. Не харесвам залата на НСА, затова
обмислям да наема залата на стадион Васил Левски. В нея ще може да се тренира постоянно, но тя ще бъде главно за
Националния отбор. Ако има такъв център, всеки би могъл да тренира там, но преди това трябва да получа одобрение от
правителството.
В рамките на две години ще избера и поканя участниците в Националния отбор.
Имам огромно желание да подобря нивото на Таекуондо в България, за да се изравни с това в останалите страни."
Какво е Вашето мнение за смяната на управлението в БФТ?
"Мисля, че г-н Андрей Георгиев би променил нещата и ще предоставя всички материали, изпратени от Корея за растеж и
развитие, за разлика от предишното управление, при което имаше укриване на информация."
Кое е нещото, което харесвате най-много в България?
"Харесвам българските жени и природата, но не тази в София. Харесвам Банско и местата с повече зеленина."
Кое е любимото Ви ястие от Българската кухня?
"Обичам "Шопска салата", шишчета, както и шкембе-чорба."
текст: Благовестина Манджева

