Херея Оупън, 5 издание
През изминалия уикенд (25.04) в зала "Зимен дворец на
спорта" се проведе петото издание на международния турнир
по Таекуондо олимпийска версия – "Херея Оупън".
Организатори на събитието са едноименния спортен клуб
Херея, които се наложиха като име за последните няколко
години като добри организатори на спортни форуми за деца.
Официални гости на форума бяха председателят на БФТ-WTF
г-н Андрей Георгиев и министърът на физическото възпитание
и спорта – г-н Красен Кралев. Организаторите също така се
бяха погрижили да поканят едни от най-добрите рефери в
Европа, като главен съдия за състезанието бе г-н Предраг
Тешович, който през 2012г бе съдия на летните Олимпийските
игри в Лондон.
Срещите се проведоха на пет игрални полета, като за първи път на състезание по таекуондо у нас любителите на спорта
имаха опцията "livestream" или възможността да следят срещите на живо в интернет. Близо 400 състезатели при деца и
кадети от 10 държави показаха завидна игра в надпреварата към първите места. Тази година организаторите наблегнаха
на по-автентичното Таекуондо, като срещите на състезанието се играеха единствено в клас А – с позволени удари с крак в
главата, което неизменно допринесе за по-високото ниво на
турнира.
Клуб Мишън се включи в надпреварата с шестима състезатели.
Първата среща бе на Самуил Георгиев, който спечели служебно.
Веднага след него на друго поле излезе Станислав Тодоров. С хъс и
подредена игра в първи рунд, Стаси показа, че бе готов да победи
опонента си, но противника му не можа да продължи вероятно
поради стара контузия и нямаха възможност да премерят сили до
края. Егор Желясков игра тежка среща в която до край не се
предаде но за жалост не можа да продължи напред в надреварата.
София Рангелова дебютира в клас А. Тя прояви самообладание и
игра смело но отпадна. Атанас Йорданов не успя да се пребори за
победата срещу видимо по-силен и по-опитен противник. Във втората си среща Сами даде всичко от себе си и се постара
да изпълнява заръките от треньора си но не успя да преодолее опонента си. През цялото време във втората си среща
Стаси водеше но в края на втори рунд драматично резултата се
обърна и той загуби. Но без значение от това Стаси за пореден път
успя да представи на публиката една красива и изпълнена с
емоции среща. Калоян Димитров също имаше доста спорна среща с
равен резултат, докато четири секунди преди края опонента му
отбеляза спорна каска и така реши развоя на срещата.
Клуб "Мишън" изказва своята благодарност на организаторите на
турнира, както и на своите състезатели! С пожелания за много
успехи!
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