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На 19 октомври в румънската столица Букурещ се проведе международния турнир по
Бразилско Жиу Жицу BJJ CUP ROMANIA 2019.
  Участие взеха 540 състезатели от  Румъния, Молдова, Украйна, България, Сърбия,
Обединените Арабски емирства, Босна и Херцеговина, Австрия и Англия. 

 

 

  

 

 България бе представена от русенския клуб „ХЕЛИОС“ воден от треньора Митко
Ружинов. 
  Русенския отбор съставен от 13 деца и тийнейджъри спечели 4 златни и 4 бронзови
отличия и и с това постижение България се нареди 3-та в крайното класиране по
държави след домакините Румъния и Молдова.
  Павел Николов (ученик в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“) след златото и среброто от
Световната Купа по Кикбокс през септември се окичи сега с две златни отличия и по
Бразилско Жиу Жицу. Той стана Шампион в своята категория до 42 кг и в по-горната –
до 46 килограма при юношите до 14 г.
  Данаил Сербезов (ученик в ЧНУ “Вяра, Надежда, Любов“) спечели златно отличие при
8 годишните деца в категория до 23 кг демонстрирайки много зряла за неговите години
тактическа игра.
  Преслав Денчев   спечели златно отличие в „тежката“ категория при 8 годишните деца
опитвайки като прилежен първолак да приложи всичко, което е научил в залата.
  Преслав Глушков (ученик в СУПНЕ “Фридрих Шилер“) спечели бронзово отличие в
дебюта си на състезания по Бразилско Жиу Жицу при 12 годишните момчета в
категория до 34 килограма. 
  Александър Илиев е като абониран за медал от всяко състезание и за пореден път
спечели бронзово отличие. При децата до 12 години в категория до 62 килограма
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Александър показа, че зад постоянната му усмивка стои много корав и мислещ боец.
  Даниел Николов (ученик в СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“) след шампионската
титла от Sofia BJJ Open през пролетта сега стигна само до бронзовото отличие при 12
годишните момчета в категория до 30 килограма.
   Добромир Стойчев (ученик в ОУ „Иван Вазов“) със смела игра спечели бронзово
отличие при 8 годишните деца в категория до 26 кг.
  Най-ценните отличия за целия отбор от малки юнаци е изграждането на увереност в
собствените сили, умение да си поставят цели и постоянството при работата за
постигането им. 
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