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На 11 юли в спортният салон на СОУЕЕ “Константин Кирил Философ” в гр. Русе се
проведе първия за годината изпит за степени по карате и кикбокс, като изпитващ бе
семпай Митко Ружинов – 2-ри дан по карате.
 В това училище в началото на годината бе сформирана група по карате за деца, което
бе част от програмата за популяризиране на бойните изкуства сред децата като форма
за осмисляне на свободното им време и спомагане формирането на нравствени
ценности в тях.

  

  Въведените нови изисквания  за степени от новоучредената федерация по кикбокс
семи контакт и треньорския съвет към нея доведе до нуждата от по – дълъг период за
подготовка. Осъвременените критерии, разработени в унисон с изискванията на
съвременния начин на живот и мислене, дадоха нов импулс за развитие на малките
самураи. Най – запалените и мотивирани от тях продължиха тренировките си, въпреки
започналата отдавна ваканция и трудът им беше заслужено оценен.

 Първата част от изпита бе посветена на детайлно демонстриране на основните техники
 - удари, ритници, придвижване в основната им класическа форма. Последва
демонстриране на  форми съчетаващи в себе си удари, ходене, ритници, обръщания,
едновременност на движенията, придвижване в пространството и координация в
съчетание с определени физически качества и начин на дишане. Втората част на
изпита изискваше от участниците демонстриране на бойните им умения. Бойният
вариант на изпълнение на техниките беше само началото, а тестовете с партньор
разпалиха духа на изпитваните. Ритниците и ударите в състезателните схватки
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изтръгваха неволни възклицания от присъстващитете родители и приятели на
изпитваните малки самураи.
 Последвалите тестове за статична и динамична  гъвкавост, за обща и специална сила
изумиха присъстващите родители с неподозираните способности на техните деца.
 Горещият юлски ден се оказа нищожно препятствие пред силата, издръжливостта и
бойния дух показана от малките бойци и в този ден със зачервени бузи  и грейнали очи
те получиха своите заслужени дипломи.
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