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На 26 и 27 март 2016 се проведе поредният силен международен
турнир София ОУПЪН, организиран от Таекуондо клуб Рамус и
Българска федерация по Таекуондо WTF. Организаторите се бяха
погрижили за доброто устройство. Имаше 8 игрални полета, с
размер 7х7 м. Интересната промяна в съдийството беше, че
съдийските екипи този път се местеха от поле на поле, а между
преместванията имаха 30 мин почивка. Така на съдиите им се
събра достатъчно почивка, а не както обикновено - съдийстване
от сутрин до вечер с 30 мин. прекъсване за целия ден.
Състезанието не беше прекъсвано за обедна почивка и всичко
вървеше стегнато като организация. Организаторите бяха
подсигурили ел.каски и ел.хога.
В първия ден се състезаваха 10 състезатели от клуб Мишън. Ради
Войнов направи своя дебют. Той се изправи пред състезател от
корейския отбор, който е в България за обмяна на опит. Ради загуби срещата си, но се представи достойно
след 3 години отсъствие от състезания. След него се биха Илиян и Маргарита, които останаха с бронз. а
след тях Васил, София, , Илияна и Мила,
които не успяха да преодолеят своите съперници. Иво
Ковачев започна победната си серия с 809 среща. Иво
беше спрян чак на финала. Той остана втори. Втори
остана и Кристиан Узунов, успешно преодолял
противниците си до финала. Някъде между тях започна
много силното представяне на Мартин Богданов. Той
премаза първите си трима противници. На полуфинала
се срещна с един от най-силните в своята категория.
Марти беше много фокусиран и с добра игра преодоля
и него. След това на финала се изправи срещу
състезател, от когото Марти няколко пъти вече губи. Но
финалът беше различен. Марти стоеше равностойно.
Няколко секунди не му достигнаха да победи. Резултат
3:2, второ място за Марти и изключително достойно
представяне за него. През втория ден при децата
нашите състезатели загубиха първите си срещи. Единствен напред от малките продължи Борис, който
стигна до полуфинал и остана трети. Йордан Георгиев направи изключителна среща. Водеше в резултата
до последно, но невнимание доведе до изравняване в последната секунда. В рунда за златна точка Дани
загуби срещата. Виктория Димитрова изигра една от най-впечатляващите
си срещи. След като опонентката на няколко опъти се откъсваше с голяма
преднина, Вики успешно догонваше в резултата. Не достигна време да
спечели, но Вики си спечели със сърцата игра.Срещите на Йоан, Кирчо,
Цеци Богданов и Калоян бяха подобни на тази на Вики. Срещи, в които те
показаха характер и не се предадоха до последно. Въпреки това бяха
надиграни. Сладка победа донесе Георги Иванов. Той спечели златото при
мъжете до 87 кг. Благодарим на всички състезатели за труда и на техните
родители за подкрепата.
Поздравления!
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