Клуб МИШЪН комплексен ШАМПИОН на купа "ЛЮЛИН" 11.06.2011г.
На 11.06.2011г. се проведе 4-тият областен турнир за купа "Люлин". В надпреварата участваха над 230 деца,
кадети, юноши и девойки, мъже и жени. От Таекуондо WTF редставители бяха клубовете на НСА, Похион, Херея,
Кондор 2000, Ахил и клуб Мишън. Нашият клуб участва с отбор от малко над 20 състезатели, въпореки това
завоюва ПЪРВО място в отборната надпревата. Децата, кадетите, юношите и девойките, както и мъжете и
жените от клуб МИШЪН бяха безапелационни. Някои от тях се впуснаха в напрегнати битки. Други просто се
забавляваха на игралното поле. Петър Александров спечели купата за най-техничен състезател на турнира. Клуб
Мишън честити на всички свои членове и симпатизанти купата. Днес Стоян Панайотов, Любомир Янчев и Роза
Георгиева бяха рефери за първи път на официално състезание. Страхотен завършк на сезона.
Резултати
Златни медали:
1.Роза Георгиева - жени до 57 кг
2.Цветозара Бенева - жени над 67 кг
3.Мартин Богданов - деца до 40 кг
4.Петър Александров - юноши до 68 кг
5.Анжела Петрова - деца до 27 кг
6.Борис Пенев - деца клас Б до 40 кг
7.Георги Иванов - мъже до 80 кг
8.Любомир Янчев- юноши до 63 кг
9.Стефан Ризанов -кадети до 65 кг
10.Йордан Младенов - юноши до 56 кг
11.Ваня Димова - деца до 59 кг
12.Радослав Войнов - кадети до 49 кг
Сребърни медали:
1.Кристиян Кирилов - деца до 25 кг
2.Страхил Петров - деца клас Б до 40 кг
3.Валери Бочев - кадети до 65 кг
4.Йордан Георгиев - юноши до 56 кг
5.Илиян Илиев - кадети до 49 кг
6.Стоян Панайотов - мъже над 80 кг
7.Теодор Здравков - деца до 31 кг
Бронзови медали
1. Светлин Йорданов
2. Калин Николов
3. Алекс Гайдев
Честито на всички победители. Заповядайте в секция снимки да се насладите на победите на такуондистите от
клуб МИШЪН
Текст:Клуб Мишън

