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JUDO

Judo este o arta marţiala japoneza. A fost dezvoltat din ju-

jitsu de către  Jigoro Kano în  1882, care a eliminat loviturile şi 
unele luxări  periculoase, cum ar fi  luxarea degetelor.  Principiile 
sale se bazează pe folosirea supleţei în locul forţei brute. În judo 
 se  folosesc  proiectări,  secerări,  fixări  la  sol,  strangulări  şi 
luxări.Judo a fost un model al artelor marţiale japoneze moderne, 

gentai budo, dezvoltate din scolile japoneze tradiţionale. La începutul secolului trecut, 
pe măsură ce judo-ul  a  fost  popularizat  în  Europa,  şi-a pierdut  treptat  caracterul  şi  
proprietăţile de artă marţială, transformându-se în sport. În 1964 judo-ul a devenit probă 
olimpică. Practicantul judo-ului se numeşte judoka. Echipamentul de judo, numit judogi, 
a  fost  introdus  de către  Kano  1907  ,  dar  pentru  grade folosea,  în  continuare,  numai 
centuri albe şi negre.
ISTORIC
 Pentru cunoasterea originii  acestui  sport  trebuie sa ne intoarcem cu aproape 
2000 de ani in vechea Japonie, unde samuraii, cavalerii si nobilii practicau mai multe 
genuri de exercitii,  ca; scrima, tirul cu arcul, aruncarea sulitii  etc. Unul dintre aceste 
exercitii era si jiu-jitsu, care pare a-si avea originea in vechea forma de lupta corp la 
corp din Japonia si anume Sumo. Se aminteste intr-o scriere veche de o lupta intre 
Nomino Vukune si Taimano Uchaya in timpul celui de-al doilea Imparat Suini (anul 70 
f.e.n.).  Judecand dupa rezultatuli  intrecerii  se pare ca din aceasta perioada dateaza 
practicarea  jiujits-ului,  deoarece  Sukune  si-a  omorit  adversarul  printr-o  “lovitura  de 
picior”. 

Mai tarziu, in timpul perioadei Kamakura (1185 -1333) razboinicii, pentru a-si sluji  
mai bine stapanii, au inceput sa studieze arta luptei neanarmate, a “luptei corp la corp”, 
numita jiujitsu. Aceasta lupta era compusa din mai multe exercitii fara arme, la care se 
foloseau din cand in cand si pumnale sau sabii. Genul de atac era de cele mai multe ori  
aruncarea,  lovirea,  tinerea adversarului  la  sol,  fortarea si  contorsionarea  bratelor  si  
picioarelor adversarului,  pentru a-i  produce durere sau pentru a i  le fractura. Aceste 
forme de lupte erau practicate numai de nobilii samurai si razboinicii lor, metodele de 
predare fiind secrete si foarte greu transmise altora. In 1882 Jigoko Kano, impreuna cu 
cativa prieteni devotati, care-i impartaseau entuziasmul, au inchiriat o cladire in Tokio, 
unde au stabilit prima scoala de judo Kodokan, punand astfel bazele unei noi forme de 
lupta.
 Deci, am denumit materia de predare “judo” in loc de jiu-jitsu. “Jiu” inseamna 
blandete sau cedare, “Jitsu” inseamna arta sau priza artistica; iar “Do” inseamna cale 
sau principiu; in felul acesta JIUJITSU inseamna arta de a ceda la inceput si de a obtine 
apoi  victoria,  in  timp  ce  judo  inseamna  calea  sau  principiul  acesteia.
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Sa presupunem ca notam forta unui copil de clasa a VII-a, bine dezvoltat fizic, cu 10 
unitati, si a unui alt copil, de clasa a V-a, dezvoltat normal, cu 7 unitati. Daca vom aseza  
pe cei doi copii fata in fata la distanta de 30 cm si-i vom pune sa ridice bratele indoite  
din coate la nivelul pieptului, impingandu-se palma in palma, vom observa ca cel de 
clasa  a  Vll-a  va  invinge,  oricat  de  mult  ar  incerca  celalalt  sa  se  opuna.
Vom repeta acelasi exercitiu, in schimb ii vom spune copilului care reprezinta forta mai 
mica, de 7 unitati, ca in momentul cand impingand va simti ca nu mai poate rezista 
fortei celuilalt, sa execute un pas inapoi, apropiind palmele depiept, fara a scapa priza.  
Cu siguranta  vom observa  imediat  dezechilibrarea celuilalt  inainte,  ajungand intr-un 
moment critic de dezechilibru in care celalalt poate foarte usor, numai cu 3 1/2 din forta 
de care dispune, sa-l doboare. Acesta este un exemplu de a invinge un adversar prin 
cedare.
 Un alt exemplu: imaginati-va ca oricare dintre voi va aflati pe o carare de munte; 
intr-o parte muntele, in cealalta parte se afla o prapastie. Din sens opus se apropie un 
alt baiat mai mare, care vrea sa va impinga in prapastie. Daca va veti opune, oricat ati  
incerca, celalalt fiind mai mare va reusi sa va invinga. Incercati totusi ca atunci cand 
incepe sa va impinga spre prapastie sa opuneti putina rezistenta, dupa care, printr-o 
miscare brusca, executati un pas lateral; in acel moment, eel care executa miscarea de 
impingere,  nemaiantalnind rezistenta se  va  dezechilibra  inainte,  fiind  foarte  usor  de 
impins spre prapastie. Se poate deduce foarte usor ca in judo principala calitate ce 
trebuie  dezvoltata,  alaturi  de  celelalte  calitati  motrice  si  anume:  forta,  viteza, 
indemanarea etc., este gandirea -elasticitatea luarii deciziei de finalizare a unei actiuni 
incepute.
 In  tara  noastra  judo-ul  a  patruns  in  anul  1928,  fiind  practicat  in  cercuri  mai 
restranse, ca mai apoi, in 1957, sa apara primele echipe de club in Bucuresti, Arad,  
Cluj-Napoca. 
TEHNICA JUDO-ULUI
 Perioada de initiere in tehnica judo-ului poate incepe cu rezultate bune inca de la 
varsta de 6-7 ani. Practica a demonstrat ca invatand judo de la aceasta varsta, aveti 
posibilitatea de a acumula un bogat bagaj de deprinderi utile, de a cunoaste si a va  
insusi o gama variata de procedee tehnice. Tehnica judo-ului la aceasta varsta se preda 
prinfolosirea  formelor  variate  si  attractive  de«judo-joc».  ElementuI  de  «joc»  va  fi 
introdus in  invatarea procedeelor  tehnice,  punandu-se un accent  deosebit  pe tinuta 
corecta in timpul pozitiilor statice. La 7-10 ani se trece la invatarea caderilor, cu toate 
elementele  de  progres  necesare.  urmand  in  gradare  metodica  invatarea  principiilor 
tehnice ale luptei la sol(NeWaza).

In judo sunt 6 categorii de clasificare sportiva, reprezentand gradul de pregatire 
(Kyu): centura alba, galbena,portocalie, verde, albastra,maron. Fiecare purtator al unuia 
din  aceste  cordoane  va  trebui  sa  cunoasca  executarea  la  perfectie  a  procedeelor 
tehnice prevazute in codul de clasificare.

1. Centura alba (Kyu 6) cuprinde urmatoarele procedee tehnice, pozitii si deplasari: mai 
intai  va trebui  sa invatati  salutul  (Ritsurei),  care in  judo este considerat  o forma de 
respect manifestat fata de profesor, partener si, in cazul competitiilor, fata de juriu si  



public. El se executa la inceputul si la sfarsitul tuturor formelor de practicare a judo-ului.
Salutul se poate efectua sub doua forme si anume:
- Salutul din picioare(Ritsurei) – care se executa atat lalectii cat si la competitii:
-  Salutul  din  pozitia  stand  pe  genunchi(Zarei),  care  este  o  forma mai  ceremoniala, 
folosita in(Kata) demonstratiile de judo. 

A doua grupa mare de executii pe care le veti invata va cuprinde prizele, pozitiile 
fundamentale si deplasarea pe saltea. Prizele, sau Kumi Kata joaca un rol important in  
judo,conditionand tehnica dezechilibrarii si proiectarii adversarului.

Pozitiile fundamentale in judo sunt:
a) de atac (Shizen-Notai) 
b) pozitie fundamentala spre dreapta (Migi Sizentai). 
c) pozitie fundamentala spre stanga (Hidari Sizentai)
d) deaparare (Sigothai)
e) pozitie de aparare spre dreapta (Migi-Jigothai)
f) pozitie de aparare spre stinga (Hidari-Jigothai). 

Deplasarile pe saltea (Shintai) sunt:
 -Ayumi-Ashi- deplasare normala; 
-Tsugi-Ashi – deplasare cu pas adaugat;
-Thai-Sabaki- deplasare prin evitarea contactului cu adversarul. 

Alt  mare capitol  al  judo-ului  il  cuprinde tehnica caderilor  (Ukemii)  care pot  fi:  
inapoi  (Ushiro  Ukemi),  inainte  (Mae Ukemi),  laterale  (Yoko Ukemi)Ultimul  punct  din 
Centura  alba  cuprinde  invatarea  tehnicii  dezechilibrarilor  (Kuzushi).  Aceste 
dezechilibrari  constau in actiuni  de tragere sau impingere a adversarului  cu ajutorul 
bratelor  si  anume:  spre  inainte  (Mae-Kuzushi),  spre  inapoi  (Ushiro-Kuzushi),  lateral 
(Yoko-Kuzushi).Dupa ce fiecare din voi veti executa cu mult succes toate aceste tehnici 
in fata unei  comisii  de examinare, intr-un mod ceremonios, veti  fi  considerat sportiv 
judoka. 
2. In continuare veti  invata procedeele tehnice cuprinse in urmatorul kyu, nr.  5,  sau 
Centura Galbena,  care constau din:  Hiza-Guruma (roata la  genunchi);  Sasaie-Tsuri-
Komi-Ashi (proiectare prin tractiune); Koshi-Guruma (roata peste sold); Uki-Goshi (mica 
aruncare peste sold); Deashi-Barai (maturarea piciorului avansat); Tate-Shiho-Gatame 
(imobilizarea  in  patru  puncte);  Kata-Gatame  (fixarea  umarului);  Okurieruime 
(strangularea in cruce inversa). 
Pentru Centura se vor prezenta copiii  care au trecut cu succes cele doua examinari 
(kyu 6 si 5) si care implinesc virsta de 11-12 ani. Aceasta perioada se caracterizeaza 
prin trecerea treptata de la judo sub forma de joc la judo competitiv, adica la sporirea 
insusirii elementelor tehnice ale luptei. Acum vor fi folosite formele specifice de lupta 
Randori si Shai, caracteristice acestei etape de stimulare a meritului competitiv.
3. Centura portocalie, sau Kyu 4, cuprinde urmatoarele procedee tehnice: Kouchi-Gari 
(mica  secerare  din  interior);  Ouchi-Gari  (secerare  din  interior);  Osoto-Gari  (marea 
secera  exterioara);  Seoinagi  (aruncarea  peste  umar;  Yokoshio-Gatame (imobilizarea 
laterala  cu  pieptul);  Kami-Shaigatame  (imobilizarea  in  prelungire);  Udehisigi-Juji-
Gatame (luxarea bratului in cruce); Juji-Jime (strangularea in cruce).
4. Centura verde (Kyu 3) este valabila pentru varsta de 13-14 ani si are urmatoarele 
procedee: Tai-O-Toshi (aruncare laterala, rasturnarea corpului); 0-Goshi (mare aruncare 



peste sold); Harai-Goshi (secerarea soldului);Tsuri-Komi-Goshi (aruncarea cu sold prin 
ridicare);  Hadaka-Jime  (strangularea  cu  mainile  libere);  Gyaku-Kesa-Gatame 
(imobilizarea inversa); Kuzure-Kami -Shiho-Satame (imobilizarea pe deasupra in patru 
puncte); Kuzure-Tate-Shiho-Gatame (imobilizarea in prelungire prin blocarea bratelor.
5. Kyurile 2 si 1 (Centura albastra – Centura maro) vor fi sustinute in fata comisiei de  
trecere a normelor de tehnicitate la varsta junioratului (15-19 ani).

Interviul editiei

De vorba cu Anton MURARU
      Iata ca am reusit sa imi indeplinesc un vis si sa inaugurez 
un nou concept si anume o revista virtuala, ce vine in sprijinul 
iubitorilor artelor martiale,dar mai ales JUDO-ului. Ma bucur ca 
pot sa ofer cititorilor, la lansarea primului numar, un interviu cu 
unul din principalii artizani ai promovarii judo-ului de-a lungul 
timpului in Romania si anume domnul profesor Anton Muraru.
Domnule  profesor  Anton Muraru,  pentru  ca este  primul 
numar al revistei, am considerat ca este cel mai indicat ca 
dumneavoastra, artizan al infiintarii Federatiei Romane de 
Judo,  sa  dezvaluiti  cititorilor  cum  de  a-ti  ales  sa  va 

dedicati viata judo-ului in detrimentul altor sporturi?
Am inceput prin a juca fotbalul, fiind selectionat din campionatul strazilor in 1952  
de  marele  descoperitor  de  talente  Petre  Staibak  si  legitimat  la  Tanarul  
Dinamovist.  Dupa  o  fractura,  mi  s-a  recomandat  sa  practic  canotajul  pentru  
refacere. Castigand titlul de campion al Bucurestiului si al tarii la schif simplu si  
cooptat in lotul national am ramas la canotaj pana in 1959. Devenind student la  
I.C.F., am descoperit frumusetea enigmaticului Judo.Atat pe durata cursurilor cat  
mai ales dupa absolvirea facultatii, am militat pentru oficializarea judo-ului. 
Ce insemna judo-ul inainte de 1989 si cum s-a schimbat el dupa 1990? 
Numit sef al Comisei Sport si Pregatire a Tineretului si ales membru in Biroul  
CMFES Bucuresti, am reusit infiintarea Comisiei Municipale de Judo numind-ul  
presedinte pe ing.Urma Liviu. Interzicerea practicarii  judoului de catre CNEFS  
prin Federatia de Lupte, lipsa salilor atat pentru antrenament dar si competitii, a  
condus  la  retragerea  multor  entuziasti.  Comisia  insa  a  constituit  germenele  
oficializarii  judo-ului.  Ocolindu-se decizia CNEFS au fost amenajate centre de  
judo la toate casele de cultura ale tineretului, infiintandu-se centrele: Tinereta 16  
februarie,  Grivita  Rosie,  N.Balcescu,  Tudor  Vladimirescu  si  altele  care  dupa  
infiintarea  Federatiei  au  devenit  Poli  Bucuresti,  Rapid  Bucuresti  si  Olimpia  
Bucuresti. Comisia Municipala de Judo a fost salutata de Ambasada Japoniei,  
care a adus pliante si  kinograme finalizand prin aducerea pe spezele sale a  
primilor judoka japonezi, marii  campioni Hiroachi Fuzita si Tachese Matusaka.  
Judo-ul a debutat in performanta invatand de la cei mai mari specialisti din patria  
judoului.  Ei  au  examinat  si  propus,  iar  conducerea  CNEFS  a  validat  primii  
antrenori cu specializarea JUDO.



Am avut placerea sa aud si sa citesc despre adevarati monstrii  sacrii  ai 
judo-ului romanesc si dati-mi voie sa ii enumar pe unii dintre acestia: Mihai 
Botez,  Avram  Ioan,  Liviu  Urma,  Frazei  Florin,  Vasile  Alexandru,  Ghita 
Lucian,  Lucea  Sabin,Ilie,  Gheorghe,  Donciu  Mihail,  judoka  Mihai  Cioc, 
Mircea  Fratica,  Mircea  Notopol,  Adrian  Croitoru  si  multi  altii.  Ce  puteti 
spune despre contributia lor, si daca vreti, ajutorul pe care l-au dat ei de-a 
lungul timpului judo-ului romanesc pentru ca el sa reziste si azi? 
Ma bucur ca ati retinut aceste nume, dar inaintea lor trebuie mentionati si cei  
care au contribuit  in anii  grei,  cand nu aveam tatamii  si  kimonouri(  foloseam  
salopete):  g-ral  dr. Paul  Marinescu, cel  care a infiintat inainte de oficializarea  
judoului  primele  31  de  cercuri  de  judo  STRAJA,  persoana  care  a  convocat  
Adunarea  Generala  de  constituire  a  federatiei,  Alexandru  Siperco(cel  care  a  
reprezentat  Romania  in  CIO),  cel  care  a  obtinut  aprobarea  sectiei  de  
propaganda a CC al PCR de organizare, a prof. Deac Titus, seful comisiei sport  
al Uniunii Studentilor din Romania care a infiintat primele sectii studentesti si ale  
sectiilor din cadrul Scolilor Sportive. Antrenorii  Avram Ioan, Florian Frazei, Ilie  
Gheorghe si Marinescu Ilie din Bucuresti, Barjica Gheorghe – Orastie, Serban  
Vasile-Roman, dr.Crisan Serban - Sibiu, dr.Izu Sehter - Iasi si alti cativa pasionati  
ai artei supletii.
Daca puteti, pentru ca sunteti persoana cea mai in masura, sa ne faceti o 
mica istorisire  a  momentului  21  Mai  1968,  ce  inseamna el  astazi  pentru 
dumneavoastra si cum a fost primit de autoritatile de la acea vreme? 
Pana la 21 mai 1968, au fost 4 ani de munca, primele competitii semi oficiale se  
desfasurau pe zgura din sala de atletism Floreasca, pe covorul din sala Circului  
de Stat, in salile improvizatre pe scenele caselor de cultura si pe saltele de pat  
din calti din caminele scolare. In anul 1966 infiintez prima Comisie de Initiativa,  
care va redacta primul Memoriu de solicitare a oficializarii judo-ului, insotit de un  
Plan de Masuri amplu de 38 pag. Acesta va fi inaintat sectiei sport a CC al PCR  
si ziarului Scanteia. Dupa doi ani de solicitari prin articole in presa si la TV pe 7  
mai 1968, Leonte Raut, secretarul sectiei de propaganda al CC PCR aproba si  
recomanda  presedintelui  CNEFS  Anghel  Alexe,  organizarea  Adunarii  de  
Constituire. In timp de 3 zile am lucrat la comandamentul trupelor de jandarmi la  
redactarea Statutului, Regulamentului Proiectului de Buget al viitoarei Federatii.  
La Adunarea Generala, au partcipat 18 din pionierii judo-ului alaturi de cei 37 de  
instructori de judo formati in cadrul comandamentului trupelor de securitate din  
toate judetele tarii. Dupa Adunarea Generala organizam o coloana de judoka( un  
pluton  militar)  avand  in  fata  autocarul  noii  federatii,  iar  pe  platforma  au  
demonstrat  judoka  Mircea  Petrescu  si  Eugen  Georgescu.  Pe  28  august  
secretariatul CC al PCR, aproba si consfinteste infiintarea FR JUDO. Timp de 6  
luni,  prin  amabilitatea  secretarului  general  al  Federatiei  Romane  de  Turism  
Alpinism, ne desfasuram activitatea de pionierat.  Din martie 1969, g-ral.  Paul  
Marinescu, trimite o echipa de militari  care amenajeaza primul sediu situat la  
etajul 5, unde isi avea locul femeia de serviciu. Judo-ul a fost primit cu raceala si  
tratat cu indiferenta de conducerea CNEFS.



Sport sau arta? 
Pentru C.I.O. si Federatia Fnternationala este un sport, dar pentru micii judoka  
constitue  o  arta.  Dupa  1978,  judo-ul  a  avut  o  scadere  in  invatarea  si  
perfectionarea  tehnicii,  punandu-se  accentul  pe  dezvoltarea  calitatilor  
fizice :''forta – rezistenta''. Speram ca prin eforturile depuse, noul presedinte al  
FIJ, fostul judoka si antrenor roman Marius Vizer, va conduce la o revenire a  
frumusetii judo-ului, intorcandu-se la tehnicizare si spectacol, deci revenirea din  
nou spre arta.
Pentru  ca sunt  teleormanean de  origine,  as  vrea  cateva  cuvinte  despre 
Burlan Viorel si Enciu Mona. 
Voi da prioritate sexului slab, cu toate ca Mona - numai slaba nu a fost – ca si  
judoka se lupta pe tatamii si chiar castiga in fata baietilor. Cu Silvia Bolbose la  
demonstratii,  ridicau salile in picioare. La Constanta, in sala sporturilor  a fost  
bisata ca la teatru de vreo 8 ori; dar a fost o mare si valoroasa antrenoare, alaturi  
de zeci de campioni si medaliati. Ea l-a descoperit si a fost cea care mi-a scos  
peri albi, recomandand-ul pentru lot pe Mihai Cioc. A facut un mare efort sa ma  
convinga sa-l  promovez in  lot:  "  Luati-l  in  lot,  garantez eu pentru el...Acasa,  
familia lui nu ii poate asigura o masa, iar eu am o leafa mica..." Ea a fost cea  
care  adus  judo-ul  in  judetul  Teleorman  si  in  orasul  Turnu  Magurele.  Regret  
nespus ca nu fost recompensata la justa ei valoare. Burlan Viorel a fost un bun  
antrenor militar, care insa s-a dedicat arbitrajului si impreuna cu dr. Filios Eugen,  
au creat comisia de judo in Teleorman. Azi, Paul Chicu incearca sa reinvie judo-
ul teleormanean, indrumand antrenorii, spre a readuce judo-ul la nivelul anterior  
revoltei din decembrie 1989.
Cum vedeti activitatea de astazi a federatiei si care credeti dumneavoastra 
ca sunt perspectivele pentru Londra 2012 si daca pana atunci putem spera 
si la ceva medalii masculine? 
Daca pana in 1992 prognozele aveau o baza reala, azi ma abtin in pronosticuri,  
deoarece performantele sunt lipsite de valoare, iar eu nu cunosc strategia si nici  
linia metodica actuala. Regret ca au disparut normele de tehnicitate. Politica de  
import masiv si de salarizare a unor judoka adusi pe bani grei din strainatate,  
promovata de clubul Liberty Oradea, a distrus interesul pentru performanta in  
sectiile  Dinamo  Bucuresti  si  Steaua  Brasov  si  a  dus  la  disparitia  sectiilor  
studentesti. Norocul FRJ a fost ca la fete se mentine o preocupare majora pentru  
elementul  romanesc,  atat  la  nivelul  acestor  cluburi,  dar  bazandu-se  si  pe  
priceperea si pasiunea antrenorului Fl.Berceanu la centrul olimpic.
Nu  puteam sa  vorbim  despre  judo  si  sa  nu  facem  referire  la  “micuta” 
noastra campioana Alina Dumitru. Cum a-ti trait momentul Beijing 2008?
Am fost emotionat si m-am bucurat nespus.Am retrait o emotie asemanatore cu  
cea pe am avut-o la Campionatele Europene de la Viena in 1980, cand Vlad  
Nicolae Mircea a  devenit  campion europen,  iar  Niculae Constantin  si  Fratica  
Mircea castigasera bronzul. Am totusi regretul  ca nu l-am avut pe M.Vizer ca  
presedinte al FIJ in 1980 si 1984; cu el am fi avut cel putin 3 campioni olimpici la  
SENIORI.



In cadrul federatiei, se afla un om cu o cariera extraordinara si aici ma refer 
la vicepresedintele Lascau Daniel, care are in palmares un titlu de campion 
mondial. Ce credeti ca ar trebui sa faca pentru judo-ul romanesc si aici ma 
refer promovare, competii, ajutor catre cluburile care nu au inca tatami si 
nici o baza materiala prea buna? 
Florin Lascau are intentiile cele mai bune, vrea mult, dar nu are cu cine si cu ce,  
deoarece au disparut competentii, fanaticii, pasionatii de performanta si doritorii  
de medalii. De asemenea, au disparut cei care luptau si se rugau la Dumnezeu  
pentru  SCOALA  ROMANEASCA  DE  JUDO.Daca  faci  azi  apel  in  timpul  
antrenamentelor la seriozitate, la podium, imn, drapel si tara esti categorisit ca  
nepregatit si neserios.Un mare campion, Toma Mihalache, a plans doua ore -  
pana l-am potolit - zicandu-mi: ''Plang, nu ca am piedut aurul...dar de ce ati zis  
ca daca ma vedea cum am luptat, STEFAN CEL MARE isi facea harachiri?!
Sunteti purtatorul centurii negre cu 8 DAN KDK. Ce a insemnat examenul in 
Japonia, tara de origine a judo-ului? 
Inainte de examen, am participat ca invitat al FIJ, timp de doua zile la cursurile  
Top TEN-ului  mondial  al  primilor 10 antrenori  si  cu obiectivul de reasezare a  
cadrului tehnic si aprecierea punctajului in marile competitii. Inainte de examen,  
am prezentat o caseta cu toate cele 7 carti scrise – fiind prima cerinta, cea prin  
care imi demonstram contributia mea adusa la dezvoltarea judo-ului. Am avut  
emotii la examenul practic, dar cu un uke de valoarea lui Sozo Fuji, nu au fost  
probleme, insa la dezbaterea teoretica am raspuns la toate cele 12 intrebari. A  
fost  greu dar  am avut  ca translator  un  absolvent  al  Fabricii  de  Confectii  din  
Bucuresti.  Cum  in  Romania  Centura  Neagra  aparea  ca  simbol  al  miscarii  
legionare, acest lucru a fost trecut sub tacere. 
Suntem campioni mondiali si europeni la kata, mai exact la nage no kata si 
stim ca japonezii sunt cei care au inventat tot ce inseamna judo. As vrea 
acum sa ne vorbeasca antrenorul emerit Anton Muraru, sa ne spuneti cum 
s-a reusit aceasta performanta prin perechea Iulian Surla - Ciprian Fleisz, 
pregatita de domnul profesor Chirila Alexandru? 
Competitia in sine nu este apreciata in Japonia, arta judoului se demonstreaza,  
se simte si  se interiorizeaza in dojo.  Rezultatele lui  Iulica, Ciprian si  cele ale  
veteranului romano-canadianului Bute, demonstreaza ca in scoala romaneasca,  
JUDO-UL a fost predat, ca arta si sport.
In final as vrea sa adresati cateva cuvinte cititorilor si daca vreti revistei, la 
lansarea primului numar al revistei virtual Ora de Judo.

Felicit colectivul de redactie in special pe entuziastul arbitru Zgorcea Eduard si  
urez asteptatei reviste ''Ora de Judo'', o viata cat mai lunga in folosul miilor de  
iubitori ai acestei frumoase discipline olimpice.



Lectia de judo

PROCEDEUL DE ASHI BARAI

 Asa cum am stabilit inca dinaintea sa ma apuc sa editez aceasta revista, 
voi prezenta cititorilor, in fiecare editie, un procedeu de judo. Am ales de ashi 
barai pentru ca in momentul in care m-am decis sa descriu un procedeu, mi-au 
venit  in  minte  cuvintele  domnului  Lascau la  stagiu  din  2007 de  la  Bascov si 
anume ,,judo-ul incepe cu de ashi barai…”. Un procedeu ce face parte din grupa 
Ashi Waza. De ashi barai, in traducere, maturarea picorului care inainteaza este 
un procedeu folosit  de toate  grupele de sportive,  fie  ca sunt  copii,  junior  sau 
senior.  In  randurile  ce  urmeaza  am sa  descriu  acest  procedeu,  precizand ca 
materialul este preluat din cartea regretatului Florian Frazzei, carte intitulata DE 
LA CENTURA ALBA LA CENTURA NEAGRA – editura Militara 1972.

De ashi  barai  este  un  procedeu  tehnic  caracterizat  prin  spontaneitate; 
adevarsarul este surprins in momentul oportun de atac, folosindu-se totusi putina 
forta. In situatia in care uke(cel proiectat) paseste inainte cu piciorul drept, tori(cel  
care proiecteaza) ii ,,matura” acest picior cu piciorul stang, in momentul in care 
uke este pe punctul de a-si transfera greutatea pe el.

Situatia ideala de atac o ofera uke cand inainteaza din proprie initiative, 
pasind  de  exemplu,  cu  piciorul  drept  inainte.  De  cele  mai  multe  ori,  insa, 
realizarea procedeului este conditionata de manevrele pe care le efectueaza tori 
pentru a-l oblige pe adversar sa paseasca inainte. Aceasta descriere a mersului 
est  enecesara  pentru  a  explica  mecanismul  de  actionare  in  unele  procedee 
tehnice de judo si indeosebi in ,,maturarea” piciorului care inainteaza.

Cei doi adversari se afla in picioare, fata in fata, tori apucandu-l pe uke cu 
prize clasica,  adica cu mana dreapta de reverul  stang si  cu mana stanga de 
maneca, la nivelul cotului drept. Tori se retrage ducandu-si piciorul drept inapoi si 
in acelasi timp efectueaza cu mana dreapta o tractiune, obligandu-l pe adversar 
sa inainteze cu piciorul  stang.  In  acest  moment  atacantul  trebuie sa relaxeze 
bratul  drept si  sa continue tractiunea cu bratul  stang. Cel  care este atacat  isi 
pierde echilibrul si este obligat sa paseasca cu piciorul stang inainte.

In  momentul  in  care  uke  este  pe  punctual  de  a-si  incarca  greutatea 
corpului pe piciorul drept, tori ii ,,matura” acest picior cu ajutorul piciorului stang, 
printr-o miscare desfasurata, in general, de la stanga spre dreapta(dar in realitate 
deplasarea  este  diagonal,  fata  de  linia  mediana,  si  orientate  spre  tori).  Daca 
atacul se efectueaza prea tarziu, dupa ce uke si-a incarcat greutatea corpului pe 
piciorul drept, actiunea devine ineficace. Daca se actioneaza prea devreme, uke, 
fiind echilibrat pe piciorul de sprijin(stangul) isi poate duce piciorul oscilant in orice 
directive,  fentandu-l  pe tori.  De aceea,  atacantul  trebuie sa actioneze rapid si  
exact  in  momentul  in care adversarul  este pe punctual  de a-si  aseza piciorul 
drept. In acest procedeu un rol important il au si bratele, actiunea lor trebuind sa 
fie combinata cu cea a piciorului. Deoarece priciorul stang a actionat de la stanga 



spre dreapta, bratele trebuie sa lucreze in sens invers, adica de la dreapta spre 
stanga, realizand astfel  un cuplu de forte.  Bratul  drept al  lui  tori  ridica umarul 
stang al lui uke, iar actiunea principala o realizeaza bratul stang, care il trage pe 
adversar in jos spre stanga.  
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Pentru material si informatii contactati-ne la adresa oradejudo@yahoo.com. De 
asemena puteti sa ne vizitati si pe pagina de Facebook sau pe blogul personal al 
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