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На 22 и 23 май в град Ловеч се проведе отвореното  Държавно първенство по Джу
Джицу LOVECH OPEN    . 
 Различните състезателни дисциплини в Джу Джицу дават възможност на бойци с
различен профил на специализация да вземат участие, което прави това състезание
доста мащабно. 
 Русенския клуб  ХЕЛИОС    взе участие в дисциплината  Не Ваза (Бразилско Жиу
Жицу)     с отбор от 13 деца,
като две от тях бяха дебютанти. Въпреки силната конкуренция младите русенски бойци
спечелиха  4 златни и 3
бронзови отличия
  , което ги класира 
3-ти в отборната надпревара при децата
  . 

 

 

  

 

 Състезанието се провеждаше на 3 полета едновременно, като треньорът  Митко
Ружинов    
се налагаше на моменти да дават напътствия на трима състезатели по едно и също
време. 
 Шампиони    във възрастовите групи и категориите си станаха: 

 •  Емил Ненков    след среброто през месец април на SOFIA OPEN BJJ сега вече стана 
Държавен ШАМПИОН по Жиу Жицу
   в групата на децата до 6 г., в категория до 20 кг. 
 •  Виктор Петров    във второто си участие на състезание показа завиден напредък и
стана  Държавен ШАМПИОН по Жиу Жицу    в групата на децата
до 6 г., в категория до 25 кг. 
 •  Стилиян Панджаров    (ученик в СУ „Васил Левски“)след няколко сребърни и
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бронзови отличия в различни турнири най-после показа потенциала си и стана 
Държавен ШАМПИОН по Жиу Жицу
   в групата на децата до 10 г., в категория над 40кг. 
 •  Петър Йорданов    (ученик в СУ „Христо Ботев”) отново показа какво е характер и
желание за победа. В три много трудни схватки напористия русенец наложи волята си и
отново триумфира с титла – този път като  Държавен ШАМПИОН
по Жиу Жицу     в
групата на децата до 10 г., в категория до 35кг. 
 С  бронзови отличия    се окичиха: 
 •  Лилия Стоянова    (ученичка в ОУ "Христо Ботев") спечели бронз при децата до 10 г.,
в категория до 30 кг. Тя този път не успя да преодолее много силната  конкуренция и за
първи път от 2 години насам не бе шампион.  Бронзовото отличие   
за смелата състезателка за нея бе равносилно на неуспех, а сълзите будеха смесица от
усмивки и възхищение към характера и. 
 •  Преслав Денчев    (ученик в ОУ "Иван Вазов") след шампионската титла спечелена
през месец април на SOFIA OPEN BJJ сега се окичи с  бронзово
отличие     в
групата на децата до 10 г., в категория над 40кг. 
 •  Атанас Илиев    (ученик в СУ „Христо Ботев”) беше нахъсал всички състезатели от
категорията си срещу себе си след победата си на SOFIA OPEN BJJ през месец април и
сега те бяха много внимателни срещу него. Наско остана този път с 
бронзово отличие
   в групата на децата до 12 г., в категория до 35кг. 
 „В първото държавно първенство по Джу Джицу стил „Не Ваза“ (Бразилско Жиу Жицу)
за деца отборът на ХЕЛИОС Русе спечели 3-то отборно място, което е ясен показател
за качеството на работа през последните няколко години в това направление.“ –
анализира накратко след състезанието старши треньорът на „Слънцата“ Митко
Ружинов. 
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