На 17.03.2007 г. в гр.Своге се проведе турнир по ТАЕКУОНДО WTF. Организатори на
турнира бяха Спортна асоциация на МВР, клуб Кондор 2000, община Своге, както и Българската
федерация по Таекуондо WTF. Сред официалните гости бяха кмета на гр.Своге, г-н Емил
Атанасов, председателя на спортната асоциация на МВР и зам.министър на вътрешните работи
г-н Камен Пенков, както и г-жа Нешка Робева.
В турнира взеха участие над 200 състезатели от клубове в цяла България, които
премериха сили в две възрастови граници, 8-11 и 11-14 години.
Турнира премина в стегната организация, което е типично за турнири организирани от
Спортната асоциация на МВР.
Община Своге се беше погрижила да осигури храна и напитка
за всеки състезател както и скромен подарък.
В претъпканата зала имаше две игрални полета, на
които се вихреха люти битки. Не малко срещи приключиха
преди края на редовното време (2 рунда по 1,5 минути)
поради разлика повече от 7 точки. Една от причините е
необиграността на някои състезатели.
От страна на клуб Мишън играха 9 състезатели,
Кристиан Асенов и Богдан Каменов кат. до 23 кг;
Станислав Симеонов кат. до 29 кг
Атанас Сърбов и Виктор Страхилов кат. до 35 кг;
ВасилТенев и Минчо Табаков кат. до 38 кг;
Иванина Янчева кат.до 35 кг
Кирил Янчев кат.+ 58 кг
За нас първата среща беше най-инфарктна. В нея Минчо Табаков, който беше дебютант
в официално състезание играеше освен срещу противника си и срещу четирима от съдиите.
Невероятно беше как без да има никакво съприкосновение между двамата състезатели, те
отчитаха точка за техния състезател. Въпреки това срещата завърши наравно 8 на 8. Игра се 1
минута продължение и Минчо събра сили и отбеляза толкова важната точка и взе победата.
Добра и мъжка игра Минчо.
След него излезе Стенли (Станислав Симеонов), който беше надигран от противника си.
Насо (Атанас Сърбов) излезе доста притеснен, от видимо по-добрия и по-обигран противник.
Но с много дисциплинирана игра особено през втория рунд, Насо взе нещата в свои ръце и
надигра техничния представител на клуб "Тангра".
Последва срещата на Виктор. Вики се бори мъжки,
но липсата на физически силни удари му изигра
лоша шега и той загуби.
Васко спечели първата си среща без много усилия, а
Кристиан, който също беше дебютант загуби с
повече от 7 точки разлика, въпреки това взе медал
за почетно 2-ро място. Кирчо започна срещата
много добре, но си контузи ръката и неможа да
продължи срещата. Иванина пък (отново дебютант)
изигра добра среща и малко не и достигна да победи, загуби със златна точка в
продължението. Трябваше да се задоволи със сребърния медал.

Започнаха вторите срещи. Жребия избра Васко и Минчо да играят един срещу друг.
Победата взе Васко.
Насо излезе за втора среща срещу състезател на един от най-техничкинте клубове-"Сунг-Ри
Атлантик". Техния състезател беше избрал добре тактика, изчакване. Срещата вървеше
равностойно до обелязването на първата точка в полза на противника на Насо. Във втория рунд
Насо нямаше какво да губи и той се втурна да вземе своето. Състезателят от другия отбор
обаче държаше Насо с ръце при всяко негово влизане и не го пускаше до сигнал на съдията,
като по този начин печелеше време и само липсата на увереност от страна на съдията да
накаже тези действия, даде възможност на отбора на Сунг-Ри да спечелят тази среща.
Остана Васко. Финал. Срещата започна с натиск на Васко, но самочувствието му му изигра
номер, при едно негово влизане противника го ритна в главата и това прекърши Васко.
Въпреки това турнира мина добре за нас, понеже повечето състезатели бяха дебютанти.
Браво таекуондисти, справихте се страхотно!!!!
Изтегли класирането
..................................................................................................................

