Държавно първенство по ТАЕКУОНДО WTF 30.01.2010г., - НСА "Васил
Левски" гр. София
Първото официално Републиканско състезание с
електронни хога на корейската фирма за спортна екипировка
La Just се проведе на 30.01.2010 в многофункционалната зала
на НСА "Васил Левски"-гр.София
Организатор на държавното първенство бе НСА "Васил Левски"
в лицето на Асен Асениов (4дан ТАЕКУОНДО WTF) - главен
асистент и преподавател по Таекуондо в НСА. Домакините
добре се бяха погрижили за удобството на треньорите и
техните клубове, като им раздаваха предварително изготвена
програма на турнира и включен ред на излизане на
състезателите. Но въпреки тези плюсове на организацията,
въпреки нахъсаните за победа състезатели и техните
целеустремени треньори, състезанието не започна навреме.
Лошата българска черта да се закъснява се показва за жалост
и на важните за спортисти изяви….
Нямаше изненади относно участващите клубове-те бяха
същите като всеки път, може би с малки изключения.
Клуб Мишън даде своето участие с 3-ма състезатели поради
травма на един от кандидатите. По план и тримата
състезатели участваха в дисциплина "Пумсе", а в спаринг двама от тях ( Георги Иванов и Цветомира Митрева).
На пумсе Георги Иванов може да се пoхвали със злато и
диплома за първо място, последвам от Стоян Панайотов
съответно със сребро и диплома за второ място. Единствената
ни представителка
на женския полЦветормира Митрева,
взе злато в гореспоменатата дисциплина. Двамата
състезатели от клуб Мишън, участвали на спаринг,
изиграха срещите си, но за жалост и двамата паднаха още
първата среща и поради това, че имаше много участници в
техните категории, отпаднаха директно от класирането.
На "доджанг 1" се проведе първоначално оспорваната
среща между Ралица Коцина (1 дан ВТФ) срещу Антоанета
Нотева (2 гуп ВТФ). И двете състезателки са свикнали да
печелят срещи, така че очакваха 100% победа, но все някоя
трябваше да отстъпи, защото не може да има 2 първи
места…Въпреки грубата игра на Коцина, Нотева показа класа в третия рунд и взе безпроблемно
срещата.
На същия доджанг се проведе среща между ветераните над 87 кг Радостин Григоров, основател и старши инструктор в СК Ахил,
многократен републикански шампион, и Милен Гочев, представител на ТК
Хемус. Въпреки контузията си , Григоров игра мъжки в оспорваната среща,
но за жалост победата взе със себе си Милен Гочев.
Друг доста оспорван двубой бе този на доджанг 2, на който показаха
уменията си Стамен Захариев, треньор на ТК Класа, и Тихомир Василев
ТК"Сунг-Ри- Атлантик". По време на срещата се лееше пот и стремеж за
победа, но накрая Тихомир Василев показа превъзходство, излизайки
победител.
Обобщено-клуб Мишън си тръгна от държавното първенство по Таекуондо с 2 златни медала и 1
сребърен, от които всички взети в дисциплина Пумсе.
За да сме победители, трябва да поискаме победата, да я повярваме, да се държим като
победители и остава най-лесното-да я вземем.
Успех Мишън
Текст: Благовестина Манджева

