Резултати от Републиканско за деца и кадети 30.05.2010г.
На 30.05.2010г. в спортната зала Сиконко в София се проведе 20-тото републиканско първенство по ТАЕКУОНДО WTF за деца и
кадети. Участие взеха 15 отбора сред куито и клуб Мишън с 9 състезатели. Организацията на това състезание бе много добра в
сравнение с досега организираните състезания от БФТ WTF. За първи път президента на федерацията беше в залата много
преди състезателите и остана до края на състезанието. Г-н Андрей Георгиев, както и другите членове на УС на БФТ WTF бяха
там и всеки участваше в организирането на състезанието. Създадената организацията създаваше спокойствие у участници и
треньори. Благодарим на г-жа Илиана Енева секретар на БФТ WTF, като и на Радостин Григоров член на УС и главно действащо
лице в организирането на това състезание.
В претъпканата зала Сиконко при стройна организация състезанието започна в дисциплината ПУМСЕ. От клуб Мишън в тази
дисциплина игра Илиян Илиев. Той спечели първата среща, но загуби втората и така остана трети в крайното класиране в тази
дисциплина.
След това започна дисциплината спаринг. Теодор Здравков в кат до 29 кг спечели първата среща. Следн него стартираха
своето участие и Валентин Иванов и Мартин Богданов и двамата в категория до 33 кг. И двамата спечелиха безапелационно и
двете си следващи срещи и се озоваха на финала един срещу друг. Златото завоюва Валентин Иванов републиканско шампион
за деца от 2008г, Марти остана втори в същата категория. Теодор Здравков спечели и следващата си среща поради отказване
на противника. Игра финал, но загби. Остана втори. Кристофър Арсенов кат 51+ и Йордан Георгиев кат до 47кг участваха на
своето първо състезание. И двамата оптаднаха още в първата среща и останаха на 3-то място в крайното класиране. Радослав
Войнов кат. до 37кг, Венцислав Антов кат.до 61кг играха по една среща и загубиха. В резултат Венци стана втори, а Ради
трети. Илиян Илиев в кат. до 45 кг и Стефан Ризанов в кат до 53кг завоюваха второ място и медал. Всеки един от нашите
участници си тръгна с медал от състезанието.
В отборното класиране при деца
1. Чо Елит
2. Файър
3.Тракиец
4.Спарта
5.Мишън
6.Ахил
7.Херея
8.Класа
9.Сунг-Ри
10.НСА
11.Кентавър
12.Джи до куан
13.Похион
14.Тангра

