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На 17 април се проведе традиционния вече  турнир по Бразилско Жиу Жицу SOFIA
OPEN    . 
 Наложените ограничителни мерки от здравните власти принудиха организаторите да
проведат състезанието без публика, с определени часови зони за всяка възрастова
група и излъчване онлайн на състезанието. 

 

 

  

 

  Въпреки затрудненията участие взеха  250 състезателя от 34 клуба   . 
 Русенския клуб  ХЕЛИОС   взе участие с отбор от 13 деца, като пет от тях бяха
дебютанти. Въпреки силната конкуренция младите русенски бойци спечелиха 
4 златни, 2 сребърни и 1 бронзово отличия
  , което ги класира 
2-ри в отборната надпревара при децата
. Русенци се състезаваха като част от международния отбор „Caio Terra Assotiation“,
който чрез сбора на точките от всичките си членове завърши 1-ви в генералното
класиране при децата. 
 Надпреварата се провеждаше на 4 полета, като треньорите Митко Ружинов    и Елена
Христова
   се налагаше на моменти да дават напътствия на трима състезатели едновременно. 
 Шампиони    във възрастовите групи и категориите си станаха:

 

●Лилия Стоянова   (ученичка в ОУ "Христо Ботев") за пореден път показа, че пред нея
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има бляскаво бъдеще като състезател, записа поредни четири победи в актива си стана
безапелационен  ШАМПИОН   на турнира SOFIA OPEN при 7
годишните.....момчета. На нея често и се случва да се състезава при момчетата, поради
липсата на съпернички в категорията и. 

● Петър Йорданов   (ученик в СУ „Христо Ботев”) като ураган премина през опонентите
си, записа поредни 3 победи в актива си и стана  ШАМПИОН   в
„леката категория“ при 9 годишните момчета. 

● Атанас Илиев   (ученик в СУ „Христо Ботев”) стана  ШАМПИОН   при 10 годишните
момчета след добър жребий в първия кръг, даващ му почивка, но изправяйки го след
това срещу двама много силни опоненти. Две много важни за него победи правещи го
фактор в категорията му. 

● Преслав Денчев   (ученик в ОУ "Иван Вазов") записа поредни 2 победи в актива си и
спечели поредно златно отличие ставайки  ШАМПИОН   в „тежката“
категория при момчетата до 9 години. 

●В същата дивизия и категория  трети      се класира съотборникът ни  Стилян
Панджаров      
(ученик в СУ „Васил Левски“). 
 Вице-шампиони    станаха: 

● Преслав Глушков     (ученик в СУПНЕ “Фридрих Шилер“) след 3 победи и 1 загуба в
много оспорвана категория завоюва  сребърно отличие     при 12
годишните момчета. 

●Дебютантът  Емил Ненков    след 2 победи и 1 загуба спечели  сребърно отличие     в
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първото си състезание по Бразилско Жиу Жицу. 
 „Трудна беше подготовката за това състезание заради ограниченията, но добрия
резултат показва, че методиката, по която работим и подходът ни към децата е във
вярната посока“ – анализира накратко след състезанието старши треньорът на 
„Слънцата“
     Митко Ружинов. 

 

 

 

Галерия
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http://heliosgym-bg.com/gallery/helios-picture-gallery.html?func=viewcategory&catid=213%20target=

