Клуб Мишън с най-много действащи съдии
През изминалия уикенд се проведе
опреснителен съдийски семинар за всички
"действащи" съдии на БФТ - Олимпийска
версия. Семинарът се проведе за първи път
извън София, в китното курортно градче Велинград. Средствата, позволили
провеждането на семинара са събрани с
изключителната доброволна помощ на всички
състезания от миналия спортен сезон - дарили
по 1лв от таксата участие на всеки състезател
за развитието на съдийството у нас, както и
планираните средства от федерацията за родното съдийство.
Семинар-тийм билдинг - изключително добра формула за сплотен екип по време на спортните
мероприятия, както и за изграждане на колегиална добра комуникация. Всички присъстващи
имаха възможност да се възползвят от различните SPA процедури в хотела, което допринесе
благополучно за комфорта и нагласата на родните съдии. Изграждането на приятелски
взаимоотношения и ненатрапчиво взаимодействие между съдиите е най -важното за гладкото
протичане на състезанията.
Близо 50 национални съдии опресниха знанията си
върху състезателния правилник по Спаринг,
обръщайки особено внимание на промените. Съвсем
скоро, когато се одобри абсолютно всяко ново
предложение, тук от сайта ни ще можете да изтеглите
и да се запознаете с него на български език. Към
момента казусите, върху които се работи са засегнати
и се употребяват към настоящия момент по
състезанията.
Част от промените са следните - удар след "кал-ьо" не
се наказва с добавяне на точка към опонента, а само
с предупреждение - "кьонг-го". Треньор не може да протестира срещу недадено наказание за
противниковия състезател, освен ако то не е за падане или излизане извън игралното поле. За
своя състезател може да иска всичко, което е регламентирано досега. Промяна в отбелязването
на точките има, като вече успешен удар със завъртане, нанесен в хогото на противника ще носи
3 точки. Останалите точки са без промяна, а именно - 1 точка за удар с ръка и за ритник без
завъртане в хогото, 3 точки за ритник в областта на главата над ластика на каската и 4 точки за
ритник в главата със завъртане.
Родния клуб допринесе с бройката съдии с цели 7
участника, което ни прави клубът с най-много
действащи съдии към момента. Поздравления за
всичките ни участници и положените старания и
усилия.
Таекуондо клуб "Мишън" официално благодари на
организатора на събитието, БФТ-WTF, в лицето на гн Владимир Белокапов и неговите помощници от
организационния комитет.
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