5 медала от Републиканското по Пумсе
На 15 март се проведе Републиканското първенство в
дисциплината Пумсе за тази година. За родните
любители в дисциплината това е най-очакваното
събитите, защото се осъществява само веднъж
годишно.
Турнирът се проведе в многофункционалната
спортна зала към ЧОУРЧО „Българско школко”,
„Арена Овергаз” и в него взеха участие около 100
участници.
За първи път в историята на българското Таекуондо, състезанието бе проведено по пълните
правила на WTF за Пумсе, като участниците бяха оценявани с електронната система. В нея вече
няма пряка елиминация (както бе досега у нас), а всеки състезател получава точна оценка на
играта си. Можете да видите повече подробности за системата в ТАЗИ статия. Разделени по
класове и възрастови групи, състезателите
биваха оценявани по един и същи начин за
зрителите, но имаше известни затруднения от
гледна точка на съдиите, които въпреки
разботещи за първи път с новата система,
съумяваха бързо и точно да оповестяват
резултатите на състезателите.
Всички състезатели бяха развълнувани да
изиграят своите Пумсета, очаквайки с
нетърпение реда си. Поредността на игралните
полета бе предварително изготвена по групи, като след всяка следваше официално
награждаване.
О т нашия клуб участвахме с отбор от 6 човека и се
завърнахме с 5 медала. Класирането беше следното:
Стефан Цонев, за който това бе първо състезание по Пумсе и
беше притеснен относно цялостното протичане, успя да
защити златен медал в категория Мъже клас „С”. Гордеем се
с теб, Стеф!
Давид Георгиев (кадети клас „С”), който също участва за
първи път в турнир по Пумсе игра в една категория срещу
своя съотборник, Атанас Петров, който играе за втори път.
Давид успя да се класира със сребро, а Наси остана със бронз,
като и двамата показаха много добра игра, защитавайки заучените знания.

Илиян Илиев (юноши клас „А”) също защити бронз, играейки редом до класните състезатели от
Файър, Хемус и Форс 1992.
Благовестина Манджева (жени клас „А”) игра срещу обичайните си опонентки в категорията си
и защити третия бронз за „Мишън”, в изиграване на Таегук 7 и Къмганг.
За Васил Косеков бе първият турнир в категория кадети клас „В” и се оказа трудност за него да
попадне във финалното класиране. Въпреки това, треньорът му се гордее с него, защото показа
смелост в играта, която от много време му липсваше.
Клуб „Мишън” благодари на своите участници и им пожелава множество успехи занапред!

