С нови умения за Коледния турнир
Този укикенд (30.11.2013г. и 01.12.2013г.) се проведе първият семинар за съдии в дисциплина "Пумсе",
във връзка с въвеждането на новата система за оценяване в 4 СОУ в ж-к "Дружба".
Както всички знаем, досега турнирите по Пумсе се провеждаха
по системата на "пряка елиминация", която не е напълно
обективна. Но за голяма радост на всички - състезатели,
треньори и съдии, Българската федерация по Таекуондо WTF
най-накрая имаше средствата и успя да закупи и предостави
система за оценяване на играта по Пумсе. Тя е разработка на
Taekwonsoft WTF и всички международни турнири се оценяват с
нейна помощ. Вече и у нас ще се радваме на прецизно
оценяване и точни критерии.
За целта, Христо Върбанов,
III ДАН WTF и треньор на
националния отбор по
Пумсе селектира наряд от
съдии, на които успя да предаде чрез систематично обучение
възможно най-много знания и умения за оценяване в рамките на двете
семинарни тренировки. Съдиите са представители на клубовете
Файър, Мишън, Ахил, Спарта, Тангра, Хемус и Леон. Всички имаха
възможността да опитат от двата вида оценяване, а именно хартиен
вариант на системата, на който са описани всички критерии за
оценяване и електронния вариант, с помощта на джойстик. Голямо
предимство беше, че всички съдии знаят отлично Пумсетата и това им
даваше прецизен поглед върху детайлите, а именно тези детайли ще
се оценяват на идното състезание.
Участниците, които ще се явяват в тази дисциплина трябва да са
запознати с командите на Координатора, както и с пумсетата в
детайли, за да получат възможно най-висока оценка. Тя се формира от 2 части - основна техника 40% и
презентация 60%, в низходящ ред, започвайки от 4,0 максимална оценка за основна техника и във
възходящ ред, започвайки от 1,0 за презентация. За всяка малка грешка съдиите отнемат по 0,1 десета от
4,0, а за всяка голяма по 0,3. Под-елементите за оценяване на Техника са: оценяване на основна техника;
оценяване на техники от Пумсе и баланс. Под-елементите за оценяване на Презентация са: сила, скорост
и мекота на техниките; ритъм, темпо и скорост на
игра; баланс, контрол и вътрешна сила.
С нови сили, знания и умения, Коледният турнир
ще получи изгряващо представяне и отличен старт
с дисциплината Пумсе, благодарение на изминалия
семинар. Поздравления на всички за успешната
работа.
Клуб Мишън пожелава успех на всички участници!
Текст:Благовестина Манджева

