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PRINCIPIILE LUPTATORULUI DE JUDO

DA, VREAU ACEASTA!

JIGORO KANO

1. Voi fi mereu stăpânul gândurilor mele şi voi cultiva numai gânduri bune. În sala de judo 
îmi voi stăpâni stările sufleteşti pentru a nu îngreuna munca colegilor mei şi a mea.

2. Întotdeauna îmi voi păzi limba pentru a nu rosti cuvinte dispreţuitoare sau upărătoare. 
Întotdeauna voi spune numai adevărul. Vreau s-ascult de două ori, să judec şi apoi să 
vorbesc. Pentru aceasta am două urechi şi o singură gură.

3.Vreau să-mi supraveghez faptele. Voi lupta numai pentru adevăr, frumos şi pentru bine. 
Niciodată n-am să păgubesc pe cineva prin faptele mele.

4. Voi glumi şi voi râde cu colegii mei, dar niciodată n-am să iau ceva în derâdere, n-am să 
stric momente solemne. Vreau să mă bucur de tot ceea ce este frumos.

5. Voi asculta sfaturile antrenorilor şi ale judoka mai bine pregătiţi şi voi încerca să le 
aplic. În situaţii serioase voi rămâne serios. Dacă am alte păreri personale, le voi arăta 
pe faţă.

6. La orele de antrenament nu voi practica altceva decât sportul nostru JUDO. Vreau   
să-mi concord toate gândurile numai  asupra judo-ului. Voi progresa  numai   străduindu-
mă neîncetat să dau maximum de randament. Vreau să ajut şi pe alţii să cunoască judo-ul 
în splendida sa frumuseţe.

7. În timpul concursurilor voi lupta curajos şi cinstit. Îmi voi stima adversarul şi mă voi 
strădui mereu să obţin victorii pentru echipa şi ţara mea. Ca învingător nu mă voi înfu-
mura, iar ca învins voi munci înzecit pentru a mă pregăti.

8. La durere nu mă voi tângui, demonstrând stăpânire de sine. Nu-mi voi indispune colegii 
prin urlete şi jeluiri. Voi ierta pe cei ce, cu sau fără voia lor, mi-au pricinuit aceste du-
reri.

9. Voi lupta cinstit şi corect, nu mă voi lăuda şi nu voi căuta să ies în evidenţă. Dacă voi 
fi silit să mă apăr, sau să apăr pe alţii în cazul unui pericol, nu voi porni ca un sălbatec, ci 
voi folosi forţa şi cunoştinţele mele numai pentru a înfăptui binele şi a apăra devărul.

10. “Înţeleptul cedează”, spune un vechi proverb. Vreau ca atât în viaţa de zi cu zi, cât şi 
la antrenamente, să cedez pentru a învinge. Niciodată n-am să fug din laşitate şi nu voi 
ocoli primejdia arătându-i spatele. 
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GO KYO SI KATA IN JUDO-UL ROMANESC

GO KYO SI KATA

PIETRELE DE BOLTA ALE REINOIRII JUDO-ULUI ROMANESC

 Judo-ul romanesc an de an a produs rezultate pe plan european, mondial, olimpic 
cat si in  accederea   celor mai inalte demnitati din ierarhia  judo-ului, fiind de noto-
rietate faptul ca in ultimii anii sefia Uniunii Europene si  mai apoi  cea al Federatiei 
Internationale  a fost ocupata de romanul Marius Vizer.  Din nefericire aceste rezul-
tate nu sunt rodul functionarii unui sistem  numit federatie ci sunt rodul unor eforturi 
locale si individuale accidentale.
 Pentru a depasi  faza de oaze sau  puncte disperate de judo de calitate si 
trecerea la o etapa in care sistemul sa produca in mod repetat calitate este nevoie de 
stiinta si moralitate.
 Reformarea judo-ului romanesc consta in primul rand in  ridicarea nivelului de 
cunostiinte tehnice, teoretice si metodice al tuturor partcipantiilor la fenomenul judo, 
adica sportivii, instructorii, arbitrii.
 Acest  deziderat poate fi obtinut doar prin practicarea judo-ului la toate nive-
lurile, sportivi, instructori(generic, adica   antrenori, profesori) si   arbitri. Intel-
egerea  judo-ului se poate face doar prin insusirea sistemului Go kyo  si al explorarii  
principiilor atacului si al apararii conservate in cele 7 kata ale Kodokan,  dupa care 
aplicarea acestora devine o sarbatoare.
 Practic ar trebui sa se revina la sistemul de obtinere prin examinare a centuri-
lor colorate si negre  pe baza sistemelor Go kyo si Kata.  Aceasta ar trebui sustinuta  
si de strategie de  impunerea de catre federatie al nivelurilor minime de grade pe 
care sportivii, antrenorii si arbitrii  ar trebui sa le posede pentru diferitele  obsta-
cole pe care sunt chemati sa le depaseasca. In cazul in care gradele ar fi obtinute prin 
munca impusa de cerintele diferitelor sisteme Go Kyo si al celor 7 kata Kodokan am 
avea o pleiada de  tineri sportivi care sa poata folosi o gama mult mai mare de pro-
cedee tehnice, o clasa de instructori (antrenori si profesori) care sa cunoasca  de  la 
baze  la creneluri judo-ul si arbitrii care sa poata judeca competitii de nivel  avand  ca 
scop selectionarea celor mai buni sportivi.
 Go Kyo si Kata sunt materia prima pentru ecuatia atac-aparare. Cunoasterea  
acestora pot permite o gama infinita de solutii. Evaluarea eficientei cunostiintelor 
dar si al  moralei practicantilor se face din 1895 prin examen.  Chiar si in Romania  
acest bun obicei a fost practicat ani de zile  ducand la rezultate bune in dezvoltarea 
judo-ului romanesc.  Dupa un timp acest bun obicei a fost  “balcanizat”  centurile fiind 
obtinute  prin metode de multe ori nestandarde  si chiar obscure,  fapt care a dus la 
coborarea stachetei cunostiintelor in judo.  Au aparut  antrenori care nu stiu sa dem-
ostreze scoala caderii ca sa nu vorbim de tehnici de baza ... nici pomeneala de maestri,  
cu foarte - foarte  putine exceptii. 
 Revin la titlu... Go-kyo si Kata  pot fi pietrele de bolta ale reinoirii judo-ului ro-
manesc  prin valorificarea triadei Shi-Ghi-Tai (spirit-tehnica-eficienta fizica).

Alexandru Chirila
29 martie 2011
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INTERVIUL EDITIEI

Cum a-ti luat contact cu  judo-ul si cum de l-ati transformat in pasiunea vietii dumneavoastra?
Primul contact cu judo l-am avut in copilarie, la varsta de 9 ani, in ziua cand domnul profesor de sport 
Dondas Gavrila a intrat in clasa, in timpul orei de limba romana, pentru a face o selectie. Datorita faptului ca 
la acea varsta inca nu eram dezvoltat corespunzator pentru judo, aveam doar 36 de kg, nu am fost selectat. 
Imi doream foarte mult sa practic acest sport si am coplesit-o pe invatatoare cu insistenele mele de a fi 
selectat, pana cand dumneaei a cedat, bucuroasa fiind ca a putut orienta un elev “problema” catre sport. De 
atunci totul s-a schimbat. In scurt timp, judo a devenit parte din mine.
Prima performanta nationala si internationala?
La numai un an de practica, am reusit sa obtin prima medalie de aur la Campionatul 
National de Copii, continuand traditia  castigarii medaliilor si in  anii urmatori – 1981, 1982, 1983. Urmatoar-
ea  mare  realizare  a fost cooptarea in  Lotul National de Juniori Alba Iulia, in 1987. Prima  performanta  
internationala a fost in anul 1990 si anume locul III la CM de juniori din Franta.
Povestiti-ne despre primul antrenor si ce impact a avut acesta in formarea dumneavoastra ca judoka 
de performanta dar si ca om?
Domnul Dondas  Gavrila  mi-a fost mai mult decat un simplu profesor, as putea spune fara sa exagerez,  ca 
mi-a fost ca un al doilea tata. M-a educat, m-a disciplinat si cu ajutorul lui am inteles ca judo este calea pe 
care trebuie s-o urmez, acest sport devenind preocuparea principala a vietii mele.
Cum a fost sa ajungeti la Dinamo, un club de traditie in Romania?
In 1989 am fost incorporat la Clubul Militar SC Dinamo Bucuresti, iar in 1990 am promovat la lotul de sen-
iori. A urmat o perioada de acomodare destul de grea pentru mine, intrucat antrenamentele erau foarte so-
licitante, efortul si concentrarea depusa au fost extraordinar de mari, dar si rezultatele au fost pe masura.
Este celebru meciul dumneavoastra pe tatamiul Atlantei 1996 cu Hidehiko Yoshida. Va rog sa apelati 
la amintiri si sa povestiti cititorilor nostri sentimentele ce v-au incercat atunci?
Era al doilea meci cu Yoshida. Cu un an inainte la CM din Japonia ma invinsese la Hantei. Fusese un meci 
strins. Acum il studiasem, fusesem la un stagiu de pregatire in Japonia si stiam ca va fi dificil, cine greseste 
primul pierde. A fost un meci tacticizat si intr-o secunda de neatentie  am reusit sa-l arunc de Ipoon. Emoti-
ile sunt aceleasi, indiferent de meci, dar va dati seama ca miza era alta, participam la Jocurile Olimpice. A 
fost un sentiment minunat, mai ales ca victoria era impotriva marelui favorit al categoriei. In urma partici-
parii la Olimpiada de la Atlanta am reusit sa obtin locul V.
Cum a fost momentul retragerii din activitate in anul 2001?
Greu... dar in acelasi timp frumos deoarece mi-am facut retragerea dupa castigarea celui de al 11-lea titlu 
national consecutiv de seniori.
Care credeti ca sunt perspectivele judo-ului romanesc la Londra 2012?
Cred cu cu tarie ca Romania va obtine cel putin 1,2 medalii. Judo-ul feminin s-a dezvoltat foarte mult sub in-
drumarea antrenorului emerit Bercean Florin, in schimb la masculin este un pic mai dificil si datorita numaru-
lui redus de sportivi. Alina Dumitru, Corina Caprioriu, Brata Daniel si Fasie Dan sunt sportivii care pot aduce 
faima Romaniei la Jocurile Olimpice.
Cum a-ti trait succesul Alinei Dumitru la Beijing in 2008?
Eram  acasa la Brasov si am urmarit toate meciurile. Emotiile au fost imense, fiecare meci o aducea mai 
aproape de o medalie. Meciul cu Tani Ryoko a fost decisiv. Dupa ce a invins-o am stiut ca va iesi campioana. 
A cantat imnul Romaniei pentru prima oara in istoria JO la judo. Felicitari inca o data Alinei pentru drumul 
deschis, demonstrandu-le si celorlalti practicanti ai judo-ului ca aurul olimpic se poate obtine.
Care sunt pasiunile lui Adrian Croitoru?
Pescuitul in Delta Dunarii, drumetiile, desenul si nu in ultimul rand judo-ul care se dezvolta rapid incercand 
sa fiu la curent cu tot ce apare nou.
In final, daca doriti, sa adresati cateva cuvinte cititorilor si Revistei Virtuale Ora de Judo.
Este o actiune laudabila si va doresc cat mai multe aparitii pentru a informa si sprijini judo-ul romanesc. 
Tuturor cititorilor...REI

NE VORBESTE ADRIAN CROITORU

CV-ul INTERNATIONAL AL LUI ADRIAN CROITORU:
Locul III CM juniori Franta anul 1990;
Locul I CE juniori Finlanda anul 1991;
Locul III CE seniori Cehia anul 1991;
Locul II CE seniori Franta anul 1992;
Locul V JO Barcelona anul 1992;
Locul III CM seniori Canada 1993 si Anglia 1999;
Locul III CE seniori  Polonia 1994;
Locul I CE seniori Polonia 2000;
Locul V JO Atlanta 1996;
Locul IX JO Sydney 2000.
In toti acesti ani a castigat mai multe Cupe Mondiale: 
Paris, Roma, Budapesta, Bonn, Seoul, Varsovia

Interviu realizat de Zgorcea Eduard
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI

 Datorita solicitarilor ce au sosit pe adresa de e-mail a revistei am luat decizia ca 
de astazi sa inaugurez o pagina ce se va regasi in fiecare numar al revistei. Este vorba de 
pagina ce poarta titlul ,,PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI”. De ce asa? Pentru ca am 
considerat necesar ca tanara generatie sa cunoasca istoria judo-ului din Romania si de ce 
nu sa ii cunoasca pe cei care le-au fost sensei, senseilor lor. 
 Tanara generatie, din care fac si eu parte, cunoaste prea putin despre cei ce au in-
semnat ceva si au pus bazele judo-ului si mai apoi Federatiei Romane de Judo.
 Tanara generatie cunoaste prea putin despre ce a insemnat miscarea judo in Romania 
si sacrificiile pe care au trebui sa le faca acesti “pionieri” pentru a razbi prin vremurile de 
dinainte de 1990.
 Tanara generatie cunoaste prea putin despre ce a insemnat aparitia primelor cluburi 
si asociatii de judo din Romania, cluburi din care, poate, au facut parte insasi senseii lor.
 Astazi voi prezenta CV-ul a doi antrenori de marca, doi antrenori care cred ca v-au 
fost multora dintre dumneavoastra, cititori ai revistei, antrenori. Este vorba de domnii 
profesori Lucea Sabin si Ilie Gheorghe.
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI LUCEA SABIN

INFIINTAREA FEDERATIEI ROMANE DE JUDO

ISTORICUL SI PERFORMANTA PRIMILOR 10 ANI DE ACTIVITATE 

 Subsemnatul LUCEA SABIN NICOLAE DIMITRIE, profesor de educatie fizica si sport cu specializa-
rea JUDO, promtia 1971, Maestru al Sportului, prin prezenta va aduc la cunostinta un scurt istoric al pionier-
atului disciplinei JUDO in Romania.         
 Sunt nascut in Nadlac - Arad la data de 17 iulie  1949  unde  am vazut prima demonstratie de judo 
in anul 1960 pe Stadionul Victoria Nadlac, in pauza meciului de fotbal, sustinuta de catre echipa de judo a 
Clubului Sportiv Vagonul Arad condusa de Antrenor Emerit BOTEZ MIHAI.
 Aceasta demonstratie de judo m-a fascinat atat de mult, ca sapte ani mai tarziu, in anul 1967 in luna 
octombrie, in timp ce eram student anul I la IEFS Bucuresti m-am inscris la cursurile de judo ale Clubului 
IEFS conduse de studentul in anul III Pavelescu Cristian.  Antrenamentele se desfasurau seara, in sala de 
lupte ale institutului unde participau studenti de la alte facultati (Politehnica, Universitate). Cu ocazia zilelor 
de 2 Mai si 24 August participam la diverse demonstratii de judo unde am atras numerosi suporteri.
 In anul 1968 a luat fiinta Federatia Romana de Judo aceasta a infiintat si condus Cursurile de for-
mare  antrenori cu specializarea judo. Printre primii absolventi ai Cursului de Antrenori organizat de FRJ la 
ICF se afla DONCIU GHEORGHE  care e numit si preia sectia de judo a Clubului Rapid Bucuresti.
 In urma demersurilor facute secretarul general al  FRJ profesor Anton Muraru, obtine  in februarie 
1969, in mijlocul anului universitar, de  la Ministerul Invatamantului , pentru semestrul II specializarea in 
noua disciplina judo. Specializarea a fost  condusa de profesorul - antrenor Vasile Gotelet, specialist  in judo 
atestat  la Universitatea din Liege-Belgia inainte de al doilea razboi mondial. Acesta din urma pregateste 
primii profesori  cu specializare in disciplina judo.
 Promotia 1969, califica primii trei profesori cu specialitate judo : Pavelescu Cristian,  Boierescu Emil  
si Braileanu Mihai.
 Promotia IEFS 1971 scoate inca patru specialistii: Lucea Sabin, Herman Ioan, Velici Florian, si Bogdan 
Marcel, indrumati de asistentul universitar  Hantau Ioan
 In 1972 absolva inca trei specialisti de marca: Voda Stefan,  Muresan Ioan si  Negoita Andrei.
 FR JUDO  organizeaza  primele Campionate Nationale  la nivel de copii, juniori - tineret si seniori 
individual si echipe.
 In anul 1969 apar primele loturi reprezentative ale Romaniei care participa la o serie de concursuri 
internationale printre care:
 1969 Londra - Campionatele Mondiale Universitare unde participa profesorul Bogdan Constantin - 
antrenor emerit, impreuna cu judoka Herman Ioan, Gostian Adrian, Marchis Ioan.
 In 1969 apar primele campionate pe echipe, rezultatele: 1. Rapid Bucuresti -Gh. Donciu 2. Poli Tim-
isoara-  Ctin Bogdan  3.IEFS - Cristian Pavelescu 4. Poli Bucuresti - Ilie Marinescu 5. Metalul Roman – Vasile 
Serban 6. Sanatatea Deva - Ionel Dragan 7. Universitatea Bucuresti – Niculescu Franckie  8. Vagonul Arad  - 
Mihai Botez.
 In 1970 profesorul Bucur Ovidiu, antrenor emerit debuteaza  la Campionatele Europene de tineret 
din Franta impreuna cu judoka Filip Alexandru .
 Odata cu primii absolventi ai institututelor de educatie fizica si sport,  apar si primii profesori cu 
specializare  Judo in cadrul sectiilor din Scolile Sportive din Bucuresti, Arad, Oradea, Timisoara, Iasi, Deva, 
Onesti etc.
 In martie 1971 lotul reprezentativ de seniori participa la prima competitie de peste hotare „Hungaria 
Cupa” Miskolcz condusa de antrenorul emerit Donciu Gheorghe si compusa din  judoka   Lucea Sabin, Gheo-
rghe Vasile, Herman Ioan, Boscu Gheorghe.
 In august 1971 lotul reprezentativ format din Lucea Sabin, Roman Cornel, Herman Ioan, Boscu Gheo-
rghe participa la Campionatele Internationale de Judo de la Sofia unde judoka Boscu Gheorghe obtine locul 
III si prima medalie internationala la seniori  peste hotare, Lucea Sabin, Herman Ioan si Roman Cornel obtin  
locurile V, performanta deosebita pentru debutul judoului.
 In 1973 judoka pregatiti de antrenorii Donciu Gheorghe si Lucea Sabin participa la Campionatele 
Europene - seniori - de la Lyon, Franta.
 In 1974 judoka pregatiti de Donciu Gheorghe, Bogdan Constantin si Lucea Sabin participa la Campion-
atele Europene de la Londra unde sportivul Codrea Iacob ocupa locul V.
 In acelasi an lotul de seniori participa  la un stagiu de pregatire la Pfeniyang – Coreea de Nord condus 
de maestrul HAN-CHAN-HI.
 In 1975 judoka antrenati de Donciu Gheorghe, Lucea Sabin si Han-Chan-Hi, participa la Campionatele 
Europene de la Madrid.



PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI LUCEA SABIN

 An de an performantele cresc incat in 1977  judoka romani castiga prima Balcaniada de Judo de la Is-
tanbul ocupand  3 locuri I la 93 kg, 71 kg si 80 kg prin judoka, Lazar Loghin, Nache Gheorghe si Lazar Ionel.
 In 1977 sunt cucerite primele medalii la Campionatele Europene de seniori din Germania prin sportivul 
Szabo Arpad si locul 3 pe echipe.
 In 1978 medalie argint la Campionatele Europene de la Helsinki Szabo Arpad-antrenori Lucea Sabin si 
Barbu Aureliu.
 In 1978 judoka condusi de Lucea Sabin si Barbu Aureliu participa la Campionatele Balcanice de la 
Novi-Sad Iugoslavia unde judoka Szabo Arpad si Marius Niculae obtin locul I.
 In 1978 participa la Campionatele Mondiale de la Paris - Franta.
 In 1980 Nicolae Vlad castiga locul I la Campionatul European de Judo seniori.
 
 Odata cu aceasta se incheie un deceniu de activitate al Federatiei Romane de Judo cu rezultate de-
osebite, cum nici o alta federatie din cadrul CNEFS-ului nu a obtinut de-a lungul istoriei sportului. La aceasta 
performanta si-au adus adus aportul profesorul Anton Muraru, secretarul  general al Federatiei Romane de 
Judo(singurul angajat) si sutele de profesori, antrenori, si instructori printre care amintim: Avram Ioan, 
Vasile Gotelet, Botez Mihai, Donciu Gheorghe, Hantau Ioan, Barbu Aureliu, Bogdan Constantin, Bucur Ovidiu, 
Lucea Sabin, Velici Florian, Gujba Gheorghe, Alexandru Vasile, Ilie Gheorghe, Gavra Dorin, Muresan Ioan, 
Teleki Mihai, Voda Stefan, Muresan Stefan, Harsan Dorel, Braileanu Mihai, Pavelescu Cristian, Georgescu 
Florian, Gelal Feuzi, Gall Iozsef, Bordea, Stefanut, Chirila Ioan si altii.

PROFESOR LUCEA SABIN
NADLAC 2011

 Despre domnul Lucea Sabin, Anton Muraru, fost Secretar General si Presedinte al Federatiei 
Romane de Judo spune: dublul  campion al Romaniei, multiplul medaliat in marile competitii interne si 
internationale, timp de peste 15 ani, antrenor al loturilor Romaniei  de tineret si seniori, profesorul 
Sabin Lucea este un nume ce trebuie  scris cu aur in Enciclopedia Judoului Ramanesc.
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI ILIE GHEORGHE

ILIE GHEORGHE - un antrenor de AUR
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 Ilie Gheorghe, un nume strins legat de „miracolul“ Tineretului. Este vorba de 
Dojo-ul sau de la Strandul Tineretului  unde au inceput Judo si Karate viitori mari cam-
pioni si  instructori de mai tirziu. Ilie sau Gelu cum ii spunem noi este un prieten desa-
virsit si unul dintre putinii specialisti pe care i-a dat Judo-ul romanesc. A urcat toate 
treptele antrenoratului in tara si in strainatate fiind peste tot apreciat si respectat. 
Pe noi cei care faceam karate, ne-a ajutat in vremuri de restriste, riscindu-si cariera si 
viitorul. Perioada “Tineretului” a fost cred cea mai frumoasa din viata noastra. Aveam 
atunci nenumarate discutii despre artele martiale, despre metode de antrenament si 
nenumarate idei pe care le aplicam in antrenamentul nostru. Ilie avea un fler deosebit 
in a descoperi tinerii talentati pentru judo si  mai toti cei ce au trecut prin mina sa au 
devenit judoka de valoare. Astazi, in pragul pensiei este uitat si marginalizat ca multi 
sportivi si antrenori de exceptie pe care i-a avut Romania. Noi, cei din Hon-Do-Ryu 
Karate,nu vom uita niciodata ce a facut Sensei Ilie pentru Karate alaturi de Sensei Va-
sile Gotelet si  Sensei Anton  Muraru care, in calitatea lui de Secretar General al FRJ si 
riscindu-si si el cariera si viitorul, a lasat sa traiasca in salile de judo nou nascutul karate. 

Le multumesc si pe aceasta cale

Shihan Georg Nicolau 
President IHDR-KO

•	 Acest material a fost realizat la rugamintea domnului Nicolau, fost elev al sau, 
dar si al altor antrenori de la noi din tara. Tin sa ii multumesc domnului Nicolau pe 
aceasta cale in numele revistei si al cititorilor pentru aceasta frumoasa aducere aminte.



CRAIOVA 9 APRILIE 2011

CUPA VALAHIA

 In calitatea mea de arbitru judo am avut placerea sa particip la ultimele doua 
etape ale Cupei Scoala ,,Valahia“. Inimosul organizator si initiator al acestui proiect 
este nimeni altul decat arbitrul national de judo Ion Malaiescu. Scopul acestei cupe 
dupa cum domnia sa ne spune este acela de ,,a pregati sportivii categoriilor de varsta 
U9, U11, U13, U15, masculin si feminin, in vederea participarii la Campionatele Nation-
ale“.
 Cupa are un sistem original de desfasurare, adica, o editie se intinde pe parcursul 
a 5 etape, in care fiecare sportiv va fi premiat daca participa la minim 3 etape, la aceea-
si categorie de varsta.
 2011 reprezinta editia a IV-a, la care se reunesc sportivi din sudul tarii si din ti-
nutul Vlahilor - Bulgaria si Serbia, astfel ca prima etapa a editiei a IV-a a avut un cara-
cter international.
 Numarul mediu al sportivilor participanti este de 95. Competitia a fost arbitrata 
de arbitrii din zona sudului si a avut drept scop promovarea si rodarea acestora. Ca 
organizare Cupa Valahia este de un inalt nivel tehnic, secretariatul fiind in permanenta 
asistat de calculator, competitia avand propriul sistem electronic de realizare al foilor 
de concurs. 
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CS INDEPENDENTA CALAFAT
Antrenor: Pop Alexandru
U11 Fem Ctg 32kg - Stanciu Roxana
U15 Fem Ctg 63kg - Picu Denisa
U11 Mas Ctg 30kg - Selaru Costin
U13 Mas Ctg 34kg - Percea Andrei
U13 Mas Ctg 38kg - Catana Alexandru
U13 Mas Ctg 42kg - Gogoseanu Alex
U15 Mas Ctg 55kg - Stanciugelu Petrisor

CSM DROBETA TURNU SEVERIN
Antrenor: GICU VASILAN
U9 Mas Ctg 24kg - Moraru Matei
U11 Mas Ctg 27kg - Popescu Robert

LPS PITESTI
Antrenori: Telesman Marian, Rabolu Elian, Ion 
Badarcea
U11 Fem Ctg 26kg - Bogaciu Ana Maria
U11 fem Ctg 29kg - Rosioru Yaris, Bogaciu Ana 
Maria
U11 Fem Ctg 32kg - Dumitrscu Magda
U9 Mas Ctg 24kg - Popescu Eduardo
U9 Mas Ctg 34kg - Ciciu Andrei
U11 Mas Ctg 27kg - Peltz Catalin, Dumitrescu Remus
U11 Mas Ctg 30kg - Plescescu Octavian
U11 Mas Ctg 34kg - Plescescu Octavian
U11 Mas Ctg 38kg - Ungrenus Ionut, Antonescu 
Sebastian
U11 Mas Ctg 50kg - Zanogeanu Cosmin, Badarcea 
Thomas
U13 Mas Ctg 30kg - Putina Robert
U13 Mas Ctg 34kg - Munteanu Cristian
U13 Mas Ctg 38kg - Florea Cristian, Badita Cristian
U13 Mas Ctg 42kg - Rizica Bogdan, Oprescu Madalin
U13 Mas Ctg 50kg - Giodic Roberto
U13 Mas Ctg 55Kg - Giodic Roberto
U15 Mas Ctg 34kg - Slavic Alexandru,Tanase Narcis
Kukuschin Nichita, Ene Cosmin
U15 Mas Ctg 42kg - Nedelcu Stefan, Negura Iulian
Geanta Robert
U15 Mas Ctg 46kg - Geanta Robert
U15 Mas Ctg 50kg - Iorga Mihai,Torcea Cosmin
Olteanu Vicentiu
U15 Mas Ctg 55 Kg - Danescu Ionut, Burcea 
Alexandru, Tomescu Mihai
U15 Mas Ctg +66kg - Raducu Cristian, Stanescu 
Madalin

CSM PITESTI
Antrenor: Palarie Cornel
U11 Fem Ctg 32kg - Toiu Patricia
U11 Mas Ctg 30kg - Botofei Ionut
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LPS CRAIOVA
Antrenori: Margineanu Cristi, Parvu Nicolae
U11 Fem Ctg 32kg - Fetoiu Maria, Luchici Ema
U13 Fem Ctg 36 Kg - Mihalache Alexandra, Stoica 
Oana
U13 Fem Ctg 48kg - Afronie Roxana
U11 Mas Ctg 24kg - Renghea Albert
U13 Mas Ctg 46kg - Guse Robert
U13 Mas Ctg 50kg - Guse Robert

LPS CSM CRAIOVA
Antrenor: Voinea Mihai
U13 Fem Ctg 36kg - Patru Roberta
U13 Fem Ctg 44kg - Veghe Nicoleta
U15 Fem Ctg 63kg - Vacaru Florina
U13 Mas Ctg 34kg - Pasare Robert
U13 Mas Ctg 38kg - Calafeteanu Mihai, Bota Catalin

CS HERCULE CRAIOVA
Antrenor: Malaiescu Cezar
U9 Mas Ctg 34kg - Pirjol Lucas
U9 Mas Ctg +38kg - Tanasescu Robert

•Deoarece cluburile CSS Deva si CS Buftea au fost nevoite sa plece inainte de ter-
minarea cupei si automat inaintea sedintei foto de final, voi publica doar rezultatele 
inregistrate de aceste doua cluburi.

CSS DEVA
Antrenor: Rus Ioan
U11 Mas Ctg 24kg - Grecu Andrei
U13 Mas Ctg 50kg- Crecu Adrian

CS BUFTEA
Antrenor: Cherar Adriana
U15 Fem Ctg 63kg - Latu Madalina
U9 Mas Ctg 24kg - Dumitrache Alin
U9 Mas Ctg +38kg - Chirca Razvan
U11 Mas Ctg 50kg - Chirca Razvan
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LECTIA DE JUDO

O-SOTO-GARI

 Acest procedeu prezinta numeroase forme de aplicare, este frecvent si 
cu eficacitate folosit in competitii.
 Ambii judoka in pozitie fundamentala spre dreapta.
 Din aceasta pozitie Tori inainteaza energic cu piciorul stang (usor flexat) 
in exteriorul piciorului drept al lui Uke, apropiindu-se cu umarul de pieptul aces-
tuia. In acelasi timp, printr-o miscare circulara Tori impinge cu bratul drept 
spre stanga si inapoi, iar cu mana stanga trage inapoi si in jos.
 Tori, printr-o miscare continua, transfera greutatea pe piciorul stang, 
penduleaza piciorul drept inapoia lui Uke, cu varful in jos, apoi, accenduand ac-
tiunea bratelor, secera gamba dreapta a adversarului, aplecandu-se cu corpul 
inainte.

MAREA SECERARE EXTERIOARA
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