Клуб Мишън зае 3-то място отборно при къдетите
На 20 март 2011 година (неделя) в зала "Левски Сиконко" беше
проведен първия таекуондо турнир ,организиран от клуб "Херея".
В него взеха участие повече от 300 състезатели от 25 български
клуба.Още в ранните часове на неделната сутрин залата беше
препълнена от малки и големи спортисти. Дори преди началото на
самото състезанието залата кипеше от енергия и вълнение. Всички
участници загряваха, а отборният дух се повдигаше с викове и вече
превърналите се в традиция за клуб "Мишън" банички, направени от
познатата на всички леля Роси. Около игралните полета седяха
високо квалифицирани съдии. Сред тях бяха и членове на клуб
"Мишън"- Благовестина Манджева, Роза Георгиева и Стоян
Панайотов. След пристигането на участниците имаше 30-минутно
забавяне на състезанието,но веднага след него състезанието
започна с пълни обороти. Като за начало състезанието започна със
срещите от клас Б. Първият съзтезател участващ от клуб Мишън
беше Калин Николов ,за който това бе първо състезание.Калин
спечели убедително първата и втора си среща ,но загуби в третата среща. Калин спечели бронзов медал. Безспорно
големите успехи за клуб Мишън в клас Б бяха златните медали на Кристиян Кирилов и на Валери Бочев. Крис спечели
първата си среща, а във втората показа уменията си на борец, като завъри срещата с контузия и въпреки, че
последните 10 сек губеше с 5 точки разлика, той успя да навакса разликата и спечели първия си златен медал. Вальо
спечели превъзхождаше в неговата категория и заслужени златния си медал. След като всички срещи от клас Б
преминаха имаше 30 минутна почвка по време ,на която бяха представени и наградени инструкторите от Корея Choi Bo
Ram и Choi Sang Hee, които в своя 4-месечен престой посетиха повечето български таекуондо клубове включително и
клуб Мишън. Веднага след това започнаха и срещите от клас А. Там
Кристофър Арсенов спечели бронз, а Ася Петкова и Анжела Петрова
взеха сребро. Златни медали взеха Радослав Войнов,Стефан
Ризанов и Ваня Димова. Ради спечели своите срещи с много
убедителна игра. На финала Ваня и нейната противничка не успяха
да си отбележат точка в двата рунда за това се стигна до златна
точка. Там Ваня с много силна игра в последните моменти вкара
точка и спечели своя златен медал. За жалост Валентин Иванов,
Илиян Илиев,Теодор Здравков и Мартин Богданов,чийто противник
бе значително по-висок и по-тежък, не успяха да спечелят медали. От
17-е участници на клуб Мишън 10 от тях взеха мендали. Клуб Мишън
взе 3 място в отборното класиране при кадети клас А.
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