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На 21 и 22 ноември в румънската столица Букурещ за пети пореден път се проведе
ежегодния открит турнир по кикбокс „.  Организираният под егидата на световната
организация по кикбокс WAKO шампионат събра  над 500 състезатели от САЩ,
Нигериа, Индия, Унгария, Пакистан, Великобритания, Италия, Румъния и България.

  

 Страната ни бе представена от 2 клуба, единият от които русенският „Хелиос”. Русенци
участваха с двама състезатели – Милена Георгиева (СОУ Възраждане) и Антоан Янков
(СОУ Европейски езици) - възпитаници на треньора Митко Ружинов.
  Милена Георгиева за пореден път безжалостно размаза конкуренцята си като на
финала си позволи дори да разгроми с унищожителен резултат състезателката на
домакините, която толкова беше уверена в победата си, че даже и символично не
пожела да се разгрее преди срещата. Младата русенка показа висока класа и много
веща тактическа игра пред погледа на 

цялото и семейство дошло да я подкрепи на това силно състезание. На 21 и 22 ноември
в румънската столица Букурещ за пети пореден път се проведе ежегодния открит
турнир по кикбокс „Judgement Day Romania”. Организираният под егидата на световната
организация по кикбокс WAKO шампионат събра над 500 състезатели от САЩ, Нигериа,
Индия, Унгария, Пакистан, Великобритания, Италия, Румъния и България.
 „Хелиос” триумфира с титла по кикбокс в Румъния 
   Другият русенки състезател Антоан Янков пътува за Румъния с висока температура,
като само голямото му желание да се състезава го водеше напред. Не винаги обаче
желания и възмоности си стискат ръцете и заболяването този път надделя на силната
воля за победа.

 В четвърт финала Антоан водеше в резултата почти до края на мача, но противникът
му усети слабостта на русенеца, успя да изравни и поведе спечелвайки трудно срещу
нашия млад боец.
  Усмивките по лицата на русенската група грееха на връщане, въпреки силния трафик
и задръстванията през които трябваше да минат за да донесат в Русе поредната
красива купа.
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