2 СРЕБРА и 1 ЗЛАТО от най-големия
спортен форум у нас
С официалното настъпване на пролетта на 22-23 Март се
проведе изключително силния международен турнир
София Опън, организиран от Таекуондо клуб „Рамус”, с
подкрепата на БФТ WTF. Към момента това е първият
форум, свързан с Таекуондо, който поддържа толкова
голям брой участници, при това с висок успех. В него взеха
участие 900 участници от 16 националности,
разпределени на 5 игрални полета в зала „Фестивална”.
Съдийската комисия бе от над 40 души, като 5 от тях
Мишънци. България се представи с над 30 клуба, развиващи Таекуондо. Въпреки големият
брой участници, от гледна точка на организацията, това не попречи почти по никакъв начин тя
да протече гладко.
На това състезание за първи път имаше акредитационни
гривни, отличаващи състезателите, треньорите и съдиите.
Всички състезатели, които успешно бяха преминали кантара
притежаваха съответния цвят гривна. Също така за първи път
организаторите се бяха погрижили да работят съвместно с
фотографска агенция, която заснемаше срещите и всички
участниците имаха възможност да закупят ценни моменти от
срещите си с отлично качество на Фото-магазин, предвиден
специално за целта.
Придържахме се също така към вече установените 2 квоти на
състезател за протест, като такива имаше само на полуфинали
и финали, клас „А”. Срещите протекоха съобразно настоящия
състезателен правилник по Таекуондо WTF, и очакваме от следващото състезание да се
въведат новите промени в правилника. Очаквайте да разберете какви са те в следващата ни
статия.
Имаше много оспорвани битки за първите места,
съответно и на междунационално ниво. Но за реда
в залата отговаряха съответните лица и срещите
протичаха почти без прекъсване.
От нашия клуб участвахме с отбор от 13 участници.
В първия състезателен ден играха възрастовите
групи кадети, юноши и девойки. От нашите
представители, Илиян Илиев, Мирослав Миков,
Иво Милчев, Мартин Богданов, Васил Косеков и

Ася Петкова, единствено Ася успя да се
нареди в крайното класиране, със сребро. За
Миро пък това бе първо състезание в клас
„А” и се представи достойно, като отпадна на
елиминациите с минимална точкова
разлика.
Във втория ден играха деца в съответните
възрастови разпределения, както мъже и
жени. Нашите състезатели бяха Йордан
Георгиев, Венцислав Антов, Стефан Цонев,
Калоян Димитров, Кирил Йотов, Станислав
Тодоров и Александър Кавръков. При мъжете Дани и Венци отпаднаха от крайното класиране с
точкова разлика, а Стефан Цонев завоюва сребро срещу опонента си от българския „Спарта”.
При децата Кало се класира за финал и завоюва златото с изключително оспорвана битка,
което го прави шампион в категория деца I група -25кг.
Благодарим на всички мишънци, които представиха клуба ни в силния Международен турнир и
поздравления за нашите шампиони!
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