Мишън отново с републикански шампион при мъжете
На 19.02.2011г. в зала Сиконко в София, се проведе държавното първенство за юноши и девойки и мъже и жени
по Таекуондо WTF. Организацията бе много стегната,
както през цялата изминала година. Организаторите в
лицето на БФТ WTF имаха желание да започнат точно в
9:30, но поради закъснение на клуб Гладиатор от
Дупница състезанието започна 20 мин след 9:30.
Участието в състезанието взеха около 80 състезатели в
отделните възрасти.
Юношите и девойките играха на новите електронни хога
с марка Daedo, а мъжете и жените на LaJust. Това
състезание бе и първото официално състезание на
младите съдии от клуб Мишън. Преди седмица 7
представители на клуба взеха сертификати за съдийска
правоспособност и днес приложиха наученото.
Интересно бе да наблюдаваме и прилагането на
множеството промени в състезателния правилник.
Според новите правила - ритник в трупа е една точкаритник с въртене в трупа - 2, ритник в главата 3, а с
въртене в главата - 4 точки. Състезателите вече не могат да поискат спиране на времето, за да си намести
протекторите, което бе част от тактиката на много отбори.
Със сигурност това първенство беше дългоочаквано за всички състезатели. Сред отличилите се от клуб "Мишън"
са Любомир Янчев, Стефан Ризанов и Георги Иванов с бронзови медали, Петър Александров със сребърен медал
и новият републикански шампион за мъже в
категория 87кг - Стоян Панайотов
Предлагаме ви кратко интервю със Стоян Панайотов:
От колко време чакаш тази победа?
Реших наистина да стана състезател преди година и
половина. Нещата много се промениха оттогава.
Миналото държавно първенство беше ключово за мен
защото тогава много се вдъхнових, но общо взето
винаги съм искал да побеждавам.
Кой е противникът, срещу когото ти е било найтрудно да се изправиш?
Венцислав Соколов от клуб "Ахил", с когото играх на
това състезание, е един от хората, които ми е било
най-трудно да победя, защото съм губил от него 2
пъти на минали първенства. Но този път бях твърдо
решен да победя точно заради тези загуби

Според теб каква е причината да го победиш този път?
Имам уважение към Венци, защото е силен играч и играе честно. Този път просто мислих повече докато играя.
Преценявах движенията си. Е, винаги има и доза шанс.
Какво е нещото, към което ще се стремиш оттук нататък след като вече си шампион?
Да вляза в националния отбор.

Искаш ли да добавиш нещо?
Поздравявам всички свои опоненти и съответно съотборници за хубавата игра на това състезание и пожелавам
на всички да не се отказват, а да продължават докато не сбъднат мечтата си - да бъдат шампиони!
Текст: Мария Беличовска

