Съдийски семинар
На 06 и 07.10.2013г. се проведе вторият от
планираните нови съдийски семинари по Таекуондо Олимпийски стил. В началото на 2013г година Българската
Федерация по Таекуондо - WTF въведе критерии, по които
се определят различни степени съдии на национално
ниво. В зависимост от степента, която членът на
съдийската комисия е защитил получава съответните
отговорности и задачи. Бе планирано тези семинари да
бъдат за лицензиране на нови кадри и опреснителен курс
за действащите и да се провеждат на всеки шест
месеца.
Вчерашния семинар се проведе по традиция в
ЧОУ "Дружба", в чиито физкултурен салон се
помещава Таекуондо клуб " Херея" и поради
добрите им взаимоотношения с училищното
ръководство, съвместно БФТ-WTF, имахме
възможност да ползваме отличната им база, която
предоставя всички удобства за провеждането на
качествено обучение.
В семинарът, който се проведе в 2 дни, взеха
участие около 50 души. Първият ден бе разделен
на лекционна част върху състезателния правилник и упражнения на жестовете на рефера,
докато във втория ден организаторите - Илия Димитров и Владимир Белокапов се бяха
погрижили да отделят време за въпроси и отговори. След това имаше разделение по групи и
трениране на отчитане на точки в симулирана
игрова ситуация. Стажантите, или тези от
участниците, които никога не са се занимавали
със съдийство имаха възможност да опитат почти
всяка една от основните дейности за
протичането на спарингова среща. На края на
втория ден бе предвидено времето, което някои
нямат търпение да отмине, а други чакаха с
нетърпение - тест за стажантите и тест и
практически изпит за по-напредналите.
От нашия клуб за първи път се яви Венцислав
Антов, на който пожелаваме успех да е защитил
безпроблемно длъжността "Стажант".
Останалите от клуб "Мишън", които взеха участие в семинара са понастоящем действащи съдии,
а именно - Благовестина Манджева, Роза Георгиева, Йордан Георгиев и Христо Косеков, за които
това бе опреснителен семинар преди предстоящия голям турнир - Купа "България", който ще се
проведе на 12-13 Октомври в зала "Фестивална".
Таекуондо клуб "Мишън" изразява своите благодарности към организаторите на изминалия
семинар и пожелава да бъдем все по-устремени и единни в развитието на Таекуондо в България.
Пожелаваме също успех и качествено отсъждане на нашите съдии, както и на цялата съдийска
комисия към БФТ-WTF.
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