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На 5-ти декември в град Бургас се проведе  Национална Джу Джицу купа    в
дисциплините ДУО, ФАЙТИНГ, ЛИЧНА САМОЗАЩИТА и НЕ ВАЗА. 
 Град Бургас приюти последното за годината състезание, което на два пъти бе с
променяно място за провеждане заради ограничителните мерки. 

 

 

  

 

  В дисциплината  НЕ ВАЗА   , която е аналогична на състезанията по Бразилско Жиу
Жицу участваха над  160 състезателя   . Отборът на 
Академия ХЕЛИОС
  , който е част от отбора на 
TWISTED JIU JITSU
   участва с десет състезателя, девет от които се състезаваха в дивизиите на децата и
един при мъжете. Русенските състезатели завоюваха 
1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови отличия
  . В генералното общо класиране в дисциплината 
НЕ ВАЗА
   отборът на TWISTED JIU JITSU 
се класира първи
    и спечели 
отборната купа
  . 
   Отличия    от русенските състезатели спечелиха: 
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●  Атанас Илиев    (ученик в СУ „Христо Ботев”) показва постоянен прогрес и отново
заслужено триумфира с Шампионска титла. Това е четвъртата титла за талантливия
русенски състезател през тази година. В дисциплината Не Ваза (Бразилско Жиу Жицу)
при лично тегло 37кг той стана  ШАМПИОН    при 12 годишните
момчета в категория до 50кг. 

●  Емил Ненков    спечели поредно отличие в нарастващата си колекция през тази
година. Малката Нинджа Емо след две прекрасни победи спечели 
сребърно отличие
   при 7 годишните деца показвайки много умна и технична игра. 

●  Виктор Северинов     продължи с успешните си изяви спечелвайки  сребърно
отличие      при 8
годишните момчета в категория до 32кг. 

●  Петър Йорданов    (ученик в СУ „Христо Ботев”) направи две впечатляващи победи,
но в  полуфиналния си двубой загуби срещу много техничен опонент и се класира на 
трето място
   при 10 годишните момчета. Коравия русенски състезател след 4 Шампионски титли
през 2021 прие бронза с много неохота. Бронзът показва, че заедно с развитието на
русенския състезател конкурентите му също работят усърдно за да го победят в
следващите състезания и ако той иска да продължи да доминира в дивизията си трябва
да тренира на още „по-високи обороти“. 

●  Виктор Петров    след 2 шампионски титли спечели през 2021г, добави към тях и  
бронзово отличие
   от надпреварата при 8 годишните момчета в категория до 32кг. 
 При мъжете в дивизията на напредналите се състезава още един русенец – 
Станислав Бояджиев
  , който след дългогодишно прекъсване на състезателна дейност в Джудо спечели 
сребърно отличие
   при дебюта си в Бразилско Жиу Жицу в категория до 77кг. 
  „Много добри мачове направихте всички показвайки прогрес и разбиране на
поставените задачи. Има много да се работи за надграждане, но най-важното за в
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момента е, че показахте силен дух. И помнете, че когато побеждаваме - учим другите, а
когато губим - учим себе си. Ако сме загубили двубоите си, нека не увесваме нос за да не
загубим урока.“ каза старши треньорът на „Малките самураи“   Митко Ружинов . 
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