Републикански шампион за „МИШЪН”
при кадети
На 16.02.2014г. се проведе поредното от планираните в състезателния календар към
БФТ-WTF състезание, а именно Държавното първенство за кадети, мъже и жени.
Залата на провеждане бе тренировъчната към спортен комплекс „Арена Армеец”,
която както е известно, е добре отоплена и комфортна за всички участници.
В турнира взеха участие над 20 клуба с над 100 участника, всеки според категорията
си и разбира се, като всяко състезание с такъв голям залог се очакваха много
вълнуващи и атрактивни срещи, но също така и не по-малко лишени от негативни
емоции. Първенците от това състезание ще се включат в селекциите за националния
отбор, а също така и за предстоящите Европейско и Световно първенства.
Между оспорваните срещи, зрителите имаха възможност и да станат свидетели на
титаничната битка между Радостин Григоров („Ахил”) и Аспарух Вутов („Барин”), като те бяха истинска радост за всички
присъстващи.
От организационна гледна точка, съдийската комисия бе в доста умален
състав, поради множество причини, а също така и с не-толкова висока
квалификация, подходяща за Държавно първенство, но въпреки това,
селектираните съдии вършеха работата си безпристрастно и коректно, според
възможностите си.
От родния клуб участваха Йордан Георгиев, Венцислав Антов, Васил Косеков,
Мартин Богданов и Иво Милчев.
Първа среща игра Дани срещу състезателя от „Класа” Георги Казанджиев,
като след оспорван първи рунд и отлично начало, в надделяването на
резултата поведе Казанджиев с видимо по-добра форма.
Венци игра точно след Дани в 204 среща срещу Тако Йорданов от „Барин”,
като даваше всичко от себе си и въпреки докрай оспорваната среща, Венци не успя да продължи напред в класирането.
Марти и Иво игрят в една категория, кадети -53 кг., като и двамата продължават
напред след безапелационно спечелени елиминационни срещи.
За първи път Васко успя да надмогне себе си и да играе смело и спокойно, за
което искрено се гордеем с него, но въпреки напрегната среща, не можа да се
класира по-напред.
Във вторите си срещи, кадетите ни до 53 кг - Марти и Иво, записаха победа и
загуба. Срещата на Иво беше отлично поведена, но в следващите два рунда бе
надигран от своя противник, което го окичи с бронз.
От друга страна обаче, Марти продължи смело напред, като този път беше
непоколебим и съвсем заслужено завоюва мястото си на финала, където игра
мъжки и спечели оспорваната среща срещу Николай Чилев от „Тракиец”. Честито,
Марти!
Клуб „Мишън” благодари на своите участници за приноса им към Таекуондо и им пожелава все повече успехи занапред!

