V-то Областно първенство
по ТАЕКУОНДО ITF и WTF
за купа Люлин

За 4 поредна година клуб Мишън си тръгва с
купа от обласното първенство по ТАЕКУОНДО.
Тази неделя (4 март 2012 г.) се проведе ежегодното
състезание за купа "Люлин", на което отново се
събраха заедно състезатели и от ITF, и от WTF,
демонстрирайки, че въпреки различния стил на игра,
все пак всички тренираме таекуондо и сме приятели.
Състезанието се проведе под патронажа на г-н Милко
Младенов, кмет на район Люлин. За разлика от
предишни години този път WTF турнирът бе за деца и
кадети. Участие взеха над 80 състезателя от пет клуба
- Ахил, Мишън, Рамус, Похион и Кондор. Имаше
състезания и в клас А, и в клас Б, но всички се
проведоха на едно игрално поле. От Мишън участие
взеха 9 състезателя: Алекс Гайдев, Валентин Иванов,
Илиян Илиев, Радослав Войнов, Ася Петкова, Димитър
Стоянов и Симеон Чакаров, състезаващи се в клас А,
Йоана и Естер - в клас Б.
Алекс Гайдев загуби от по-силния си противник. Игра добре, но противникът му бе по-подготвен. Вальо падна
още на първата си среща само за една точка и така остана без медал. Илиян игра две срещи и взе злато. На
финала игра срещу съотборника си от 26 СОУ Симеон. Ради игра една среща и също взе злато. През първия рунд
резултатът бе равен - 2 : 2, но следващите два рунда Ради показа много класна игра и победи противника с
голяма точкова разлика. За Естер и Йоана това бе първо състезание и въпреки че загубиха и двете се
представиха страхотно. Ася, за която това също бе първо състезание бе контузена още в първия си рунд и не
можа да продължи. Митко загуби първото си участие на турнир в клас А
Стоян Панайотов игра на ITF турнирите, като показа много добра игра и взе злато в дисциплина "спаринг".
Поздравления на всички медалисти.
Клуб Мишън взе второ отборно място при кадети
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