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На 15-ти октомври в София се проведе традиционния международен турнир по  
Бразилско Жиу Жицу SOFIA OPEN WINTER 2022
    , който е под егидата на  Българската Джу Джицу Федерация. 

 

 

 

  

 

   Форматът включва дивизии за деца, юноши, мъже, жени и ветерани, като освен
индивидуалните класирания има и общо отборно включващо точките от всички дивизии
и възрасти. 
 Участие в състезанието взеха над   20 отбора      с близо   400 участници     .
Най-силната конкуренция досега в българско състезание имаше и в детските дивизии – 
 над 160 състезателя
    . 
 Отборът на   Академия ХЕЛИОС     , който е част от отбора на   TWISTED JIU JITSU     
участва с осем състезателя при децата, един при мъжете и един при жените, които
спечелиха 
 1 златен, 2 сребърни и 6 бронзови отличия
    . В генералното общо класиране отборът на TWISTED JIU JITSU 
 се класира първи
     при децата, при юношите и при възрастните. 
 Отличия за русенци спечелиха: 
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● Дебютантът   Мартин Пеев      (студент в РУ "Ангел Кънчев") стана   ШАМПИОН      в
дивизия „бели колани“, мъже, до 64 кг. 

●   Виктор Северинов      (ученик в ОУ „Любен Каравелов”)  спечели   сребърно
отличие       в
дивизията на 7 годишните деца, сиви колани,  в категория до 34 кг. 

●   Емил Ненков      (ученик в ОУ „Отец Паисий”)  спечели   сребърно отличие      в
дивизията на 8 годишните деца, сиви колани,  в категория до 27 кг. 

●   Иван Залесский      спечели   сребърно отличие      в дивизията на белите колани
при 9 годишните момчета, в категория до 39 кг.  
 С бронзови отличия се окичиха Дмитро Панин, Данаил Сербезов, Стилиян Панджаров,
Атанас Илиев, Преслав Терзийски и Десислава Пеева. 
 Подготовката за всяко състезание е процес, в който се изгражда,  променя,
усъвършенства характера на практикуващия. Процес изискващ много дисциплина,
упоритост, последователност и търпение,  но резултатът за изграждане на личността
си струва. 
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