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Защо говорим за това?
Защото ни достигна новината, че боят с възглавници става професионален
спорт!

На 29 януари тази година във Флорида (САЩ) се е провело първото професионално
състезание по бой с възглавници! В него участвали 16 мъже и 8 жени.

Досега състезания по бой с възглавници е имало в Япония. Там всеки отбор се състои от
петима играчи. Състезателите носят пижамести кимона и номера на гърба. Когато съдията
свири за начало, "нападателите" в отбора започват да хвърлят възглавниците. "Защитниците"
пък бранят с одеяла или юргани като щитове. Ето как се играе в Япония:

Но новото състезание във Флорида е малко по-различно!
Особеното в него е, че всички участници (дори и децата сред тях) се занимават сериозно с
бойни изкуства. Били са със спортна екипировка и използвали специални възглавници.
Състезанието не е отборно, а само двубой. Тази форма на спорта е по-силова, отколкото
състезанието в Япония или от битките... вкъщи.
Ето как изглежда:

Освен официалните титли шампионите са получили награда от 5 хиляди долара.
Победителката при жените се казва Истела Нунеш и е от Бразилия. При мъжете пък шампион
станал американецът Холи Тилман.
А пък всяка първа събота през април се чества Международният ден на боя с възглавници.
Участници от цял свят се събират по улици и площади и се забавляват. Правилата на тези
улични "състезания" също се спазват много строго! Играе се само с меки възглавници, по
възможност с гъши пера. Забранено е да се "напада" човек без възглавница в ръка. Който носи
очила, трябва да ги свали или замени с лещи! Важно е никой да не се нарани. Освен това
организаторите съветват "боят" да не се провежда в паркове. Защото едно от най-важните
правила е - след боя участниците трябва да почистят след себе си.
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