Мишънци със силно присъствие
на Sofia OPEN 2015
На 21-22.03 се състоя най-голямото състезание по
таекуондо, дисциплина "спаринг", за 2015 год. - "София Оупън". В
него участваха около 1100 състезатели от 17 държави. От нашия
клуб участниците бяха почти тридесет, някои от които
дебютанти.
Началото на състезанието в събота беше напрегнато за клуб
Мишън. Петима от нашите състезатели започнаха по едно и също
време. Първа среща игра Самуил Георгиев, за който това беше
първото състезание в клас А. След съдийска грешка Сами изигра
един рунд срещу грешния опонент. Това не го пречупи и той
започна още по-смело новата си среща. Състезателят от Гърция
бързо вкара няколко каски, но въпреки липсата на опит, Самуил
успя да върне 2 каски на опонента си. При все че се раздаде, Сами загуби срещата. След него игра Мартин
Богданов, който отново прояви силна игра и победи в първите си две срещи. Но за съжеление Марти отпадна от
надпреварата заради контузия. Атанас Йорданов, за който това беше първо състезание в клас А, загуби първата
си среща с много по-високия и опитен противник. Миро игра клас Б и за да вземе злато, той преодоля всичките
си срещи и победи! Злато за МИШЪН! За жалост Маги и Оги
загубиха своите срещи. Илиян се представи силно и спечели
първата си среща. На полуфинала Илиян води през цялото
време, но в последните секунди изпусна каска и завърши 20:20,
след което отпадна в играта за златна точка.
Във втория ден началото отново бе много напрегнато.
Тримата ни треньори хвърчаха из игралните полета. Пръв игра
Крис Узунов и победи. Крис спечели и втората си среща. Загуби
третата в силна конкуренция и остана трети. След това веднага
започнаха своите срещи Кирил Йотов и Егор Желясков, но за
съжаление загубиха своя дебют в клас А. В първата си среща
Калоян Димитров (също дебютант в клас А) получи първата си
победа служебно. Във втората си среща той спечели с 8:0 и
отиде на полуфинал. Там отново победи с огромна преднина. Калоян Димитров и Явор Петров, който спечели
първите си две срещи, загубиха финалите в своите категории. Въпреки това и двамата ще ги запомним с много
мъжка борба за златото. Йордан Георгиев записа участие при мъжете. Срещата беше равна през по-голямата
част от времето. Дани се раздаде, но загуби срещата си в последния рунд. Георги Гергински загуби срещата
срещу почти с една глава по-висок противник. Делян Цветков не успя да преодолее своя противник и загуби
срещата си. Йоан Вълов също загуби. Георги Иванов спечели първата си среща, но за жалост загуби втората си
среща след контузия. София Рангелова победи в първата си среща. Но съжаление тя загуби полуфинала в
категорията. Цеци, най-лекият ни участник, излезе за своето първо състезание с огромно желание. За
съжаление загуби дебюта си като състезател! Ники Горанов започна състезателната си кариера с победа! В
следващата си среща той загуби на полуфинала. Илиана Иванова
загуби срещата си. Станислав Тодоров в първата си среща. Във
втората си среща игра равностойно, но загуби. Последни останаха
Виктория Димитрова и Лора Русчева при жените. Вики започна
срещата равностойно срещу норвежката състезателка. Но въпреки
добрата си игра класата на противничката й бе по-голяма и тя
загуби. Двукратната световна и трикратната европейска шампионка
по карате Лора Русчева защити с много силна игра и международно
златно отличие в Таекуондо!
Браво на всички Мишънци, които се престрашиха да отидат на това
голямо състезание! Гордеем се с вас!
Текст: Магдалена Георгиева

