Резултати от Републиканското за деца 17.04.2011г.
На 17 април 2011 година (неделя) в Тренировъчната зала на
новата зала на 4 километър в София се проведе Републиканското
първенство по Таекуондо WTF за деца родени през 1999, 2000,
2001 и 2002 г. В надпреварата се включиха 220 участници от цяла
България. Клуб Мишън участва с шестима състезатели, трима в
клас "Б" и трима в клас "А". Състезанието започна с около час и
половина по-късно, поради закъснелия екип на "Бърза помощ",
който е задължителен за провеждането на подобен спортен
форум. Пръв сред нашите състезатели участва Страхил Петров,
възпитаник на Специализирана група за деца от 4 до 10 години.
Това бе неговото първо състезание и, разбира се, той се
състезаваше в клас "Б"... За съжаление още в първата си
среща Страхи загуби. Същото се случи и с Димитър Стойнов,
за
когото също беше първо състезание. Митко положи много
усилия да победи, но въпреки това победата му се изплъзна.
Симеон Чакъров, възпитаник на групата в 26 СОУ, който
също за първи път участваше на състезание, но успя да се
пребори в своята категория и завоюва първо място в
категория до 51 кг, клас "Б".
Малко след 14:00 започнаха срещите в клас "А". Пръв своята
среща изигра Мартин Богданов, дългогодишен състезател на
клуб Мишън. В първата си среща Марти подцени своя противник и можеше да загуби срещата. В
последната секунда успя да отбележи точка и така продължи напред. Във втората си среща Марти
отново показа неубедителна игра и се стигна до игра за "златна точка". Буквално в първата секунда
Марти отбеляза и така заслужи място на финала. Там бе надигран и остана втори.
Втори започна своето участие Алекс Гайдев. Първата си среща
Алекс спечели с убедителна преднина от повече от 15 точки.
Още в първите секунди Алекс се хвърли в атака и не даваше на
противника дори да си поеме въздух. С агресиванта си и силна
игра Алекс изненада всички нас и заслужено спечели първата си
среща. Във втората среща, която бе равностойна в последните
30 секунди, Алекс позволи противника си да му отбележи три
точки, които той така и не успя да върне и загуби на
полуфинала. Това му отреди трето място в крайното
класиране...
Последен игра Теодор Здравков. Теди се изправи срещу своя
противник
от миналото състезание от клуб Сунг-Ри. Отново равна среща в редовното време и отново загуба на
Теди по правилото на "Златната точка". Теди остана трети.
Отборно на първо място бе отборът на Чо-Елит, следвани от клуб Гладиатор и на трето място от клуб
Сунг-Ри.
Клуб Мишън бе представен от четирима съдии - Стоян Панайотов, Благовестина Манджева, Любомир
Янчев и Роза Георгиева. Всички те бяха похвалени от главния съдия г-н В. Белокапов, особено
внимание той обърна на Бети, която успя да реферства наистина успешно на няколко десетки срещи,
както в клас А, така и в клас Б.
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