Буковинські боксери повернулись до дому з черговою перемогою (ВІДЕО)
Вівторок, 11 вересня 2018, 19:25

Вихованці боксерського клубу Колізей Машзавод продемонстрували свої сили на
Міжнародному турнірі з боксу серед юніорів ,який відбувся у Вінницькій області
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Більше 115 учасників з 14 областей України ,а також Білорусії, Румунії та Молдови
змагались за першість на Міжнародному турнірі з боксу серед Юніорів,який відбувся в м.
Іллінці , Вінницької області. Чернівецьку область у різних вагових та вікових категоріях
представляли четверо вихованців клубу “Колізей Машзавод “ ,для яких дані змагання
стали вдалими.
Олександр Погодін,тренер: «У нас два золота ,одно серебро и бронза в принципе,
полный комплект. Это уже седьмой турнир ,нам не удавалось каждый год бить на нем
,сейчас ми там били во второй раз и ми довольны потому что турнир в начале осени,
когда ребята пришли после лета ,это хороша проверка перед началом следующего
спортивного года».
Золото на боксерському турнірі здобув 17 річний Ілля Сіньков, боксом хлопець
займається майже 4 роки. Як розповідає сам до турніру готувався майже місяць ,що і
допомогло перемогти йому свого суперника,який виявився не із слабких.
Ілля Синьоков ,боксер: «Було важко адже попався боксер місцевий ,який в минулому є
чемпіоном України . Перший раунд я напевно програв ,але врахувавши вказівки тренера
,другий та третій раунд провів успішно і здобув перемогу».
Ще одним золотим призером міжнародного турніру став 10-річний Ігор Миленко,який до
слова ,серед усіх учасників був наймолодшим.
Ігор Миленко, боксер: «Було важко адже я був наймолодшим ,мій суперник старший від
мене на рік ,але я зміг виграти. За рахунок швидкості ,фізики та трохи техніки ,це мені
допомогло. Тепер буду переглядати відео та вивчати все,щоб наступного разу
впевненіше вигравати і показувати красивий бокс».
Також призові місця на турнірі зайняли ,боксери-вихованці клубу “Колізей Машзавод “
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Вадим Буга срібна медаль, та Єгор Кісіліца, який здобув бронзу. Наразі юні боксери
відновлюють сили та готуються до обласного чемпіонату з боксу ,Який відбудеться в
Чернівцях 14 вересня. Також є і ті які спробують власні сили на черговому вечорі боксу
“Джентльмени в ринзі”
{youtube}FWzrtgE_Bks{/youtube}
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