Резултати от купа "Люлин"
Спортна зала "Сиконко" 29 май 2010г.

На 29 май 2010г. в зала Сиконко в столичния квартал Люлин се проведе 3 пореден областен турнир по ТАЕКУОНДО. Тази
година в турнира се включиха състезатели от двата стила ТАЕКУОНДО - WTF и ITF. Отборите, които участваха от стил WTF
бяха Ахил, Мишън и Похион. ТАЕКУОНДО клуб Мишън бе отговоринк за стил WTF. Турнирът се проведе под патронажа на
кмета на район Люлин г-жа Венетка Серафимова, с помощта на спортната асоциация на МВР, ЦПТК.
Състезанието бе проведено по по-различен начин от стандарния за провеждане на ТАЕКУОНДО WTF. Участниците бяха
разделени в 4 категории (олимпийските) и играха "всеки срещу всеки". По този начин младите състезатели играха по повече от
една среща и натрупаха доста опит. Запърви път бе проведено отборно първенство по пумсе девойки срещу младежи. Клуб
Мишън се представи с 10 участника. Някои от тях (Стоян Панайотов, Димитър Стоилков, Георги Иванов, Залтина
Дерменджиева) играха и в специалните техники при ТАЕКУОНДО ITF, като и при дисциплината спаринг ТАЕКУОНДО ITF.
В дисциплината спаринг ТАЕКУОНДО WTF от клуб Мишън ще запомним прекрасната игра на Любомир Янчев, който се раздаде
до край срещу много по-опитния състезател на клуб Ахил- Иво Христов, но загуби финала в по-леката катеория със златна
точка. Георги Иванов направи 3 страхотни срещи, но също загуби финала срещу дългогодишния състезател на Ахил Иван
Славков. Петър Александров (Мишън), за който това бе първо състезание, успя да отмъкне победа сещу Петьо Денев (Мишън) и
с това спечели 3 място при по-леките. При девойките, Габриела Боянова нямаше особено голяма конкуренция. Със своя опит в
международни състезания, за нея не бе проблем да победи Благовестина Манджева(Мишън), Залатина Дерменджиева (Мишън)
и Роза Георгиева (Мишън). При по-тежките дами, Цветомира Митрева с контузено коляно завоюва 2-ро място.
Като обобщение, можем да кажем, че турнира си заслужаваше. Нашите млади и амбициозни състезатели натрупаха опит,
играха с различни и понякога много по-класни състезатели от тях. Георги Иванов получи награда за на "проспериращ
състезатели". Стоян Панайотов пък стана пръв в надпреварата "специална техника" стил ТАЕКУОНДО ITF
Ето класирането
Кат до 70 кг мъже
1. Иво Христо - Ахил
2. Любомир Янчев Мишън
3. Петър Александров Мишън
Кат. Над 70 кг
1. Иван Славков - Ахил
2. Георги Иванов Мишън
3. Венцислав Соколов Ахил
Девойки до 55 кг
1.
2.
3.
3.

Габриела Боянова Ахил
Благовестина Манджева Мишън
Златина Дерменджиева Мишън
Роза Георгиева Мишън

Девойки над 55 кг
1.Детелина Петрова Ахил
2. Цветомира Митрева Мишън

