Отличия за Академия ХЕЛИОС от “Balkan BJJ Open - Montana 2019”
Написано от Митко Ружинов
Понеделник, 04 Ноември 2019 07:58

На 2-ри ноември в гр.Монтана се проведе 5-тия пореден международен турнир по
Бразилско Жиу Жицу „BJJ Montana Open”.

Участие взеха 220 състезатели от България и Македония. В събитието русенския
клуб „ХЕЛИОС“ воден от треньора Митко Ружинов участва с 9 състезателя.
Отборът ни съставен от деца и тийнейджъри спечели 1 златен, 4 сребърни и 2
бронзови отличия, което помогна на отборът ни TWISTED JIU JITSU, част от който сме
да спечели купата за 1-во място в крайното класиране при децата.
Петър Йорданов (ученик в СУ „Христо Ботев”) като валяк премина през опонентите си и
стана Шампион при 7 годишните деца в категория до 30 кг с три категорични победи.
Лилия Стоянова се окичи със сребърно отличие при 7 годишните деца в категория до
30 кг…..при момчетата поради липса на други съпернички.
Павел Николов (ученик в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“) се класира 2-ри при 14 годишните
момчета в категория до 45 кг. Павел показа големия си потенциал с бърза победа със
задушаване на полуфинал и много динамичен финал срещу класен опонент на
финалния мач. Там само миг невнимание му попречи да грабне поредно злато в
колекцията си.
Брат му - Даниел Николов (ученик в СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“) също с лекота
задуши опонентът си на полуфинал и след много оспорван финал с класен съперник
отстъпи в сблъсъка за златото. Така той се класира 2-ри при 9 годишните деца в
категория до 34 килограма.
Александър Цветанов (ученик в ПГДВА ,,Йосиф Вондрак") се окичи със сребърно
отличие в „тежката“ категория +73кг при 14 годишните момчета.
Данаил Сербезов (ученик в ЧНУ “Вяра, Надежда, Любов“) спечели бронзово отличие
при 7годишните деца в категория до 23 кг демонстрирайки много технична и умна игра.
Преслав Денчев (ученик в ОУ "Иван Вазов") спечели бронзово отличие в категория до
38кг при 7 годишните деца.
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Най-ценните отличия за целия отбор от малки юнаци е изграждането на увереност в
собствените сили, умение да си поставят цели и постоянството при работата за
постигането им.

Галерия
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