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MIHAI BOTEZ

Pentru cei noi despre cei vechi In numarul 4 al Revistei Virtuale ORA DE 
JUDO continua seria de aduceri aminte cu alte nume importante ce au stat la 
baza aparitiei, promovarii, dezvoltarii dar si modernizarii judo-ului romanesc.

Lectia de judo Revista noastra si-a propus ca in acest numar sa prezinte un 
procedeu cu un grad ridicat de eficacitate, fiind foarte folosit de marii judoka ai 
lumii in competitiile nationale si internationale

Un roman invitat la Kodokan Este un material despre un campion roman, 
stabilit in Canada, campion de kata ce a fost invitat la un stagiu de pregatiere la 
institutul de judo Kodokan

FOTO by Ora de Judo



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 
supărătoare. 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 adevărul.

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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04-05 IUNIE 2011 BUCURESTI, ROMANIA

ROMANIA DE AUR LA CUPA MONDIALA DE JUDO

 In primul weekend al lunii iunie, a avut loc la Bucuresti, in Sala Polivalenta Ioan 
Ghermanescu, Cupa Mondiala de Judo Seniori, dedicata baietilor. La startul competitiei 
au luat parte un numar de 250 de sportivi, reprezentand toate cele 5 uniuni continentale 
de judo. 
 La deschiderea oficiala a competitiei, publicul prezent a putut asculta cuvintele 
adresate de domnul Marius Vizer - Presedintele Federatiei Internationale de Judo, dom-
nul Octavian Morariu - Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si nu in ultimul 
rand domnul Eduard Doandes - Presedintele Federatiei Romane de Judo. Organizatorii au 
surprins placut prezenta cu un spectacol de majorete si dansuri sportive dar si o demon-
stratie de judo a clubului Rapid-CSS5-AS Voinicelu Bucuresti, condus de domnul Profe-
sor Universitar dr. Dan Deliu - Presedintele Colegiului Central al Antrenorilor, din cadrul 
Federatiei Romane de Judo.
 Delegatia Romaniei condusa de antrenorul Emil Morar a obtinut urmatoarele rezul-
tate:
 - Fasie Dan - categoria 66 kg, locul I;
 - Merge Adrian - categoria 73 kg, locul VII;
 - Radu Valentin - categoria 90 kg, locul VII;
 - Brata Daniel - categoria 100 kg, locul V;
 - Natea Daniel - categoria +100kg, locul VII.

Competitia s-a desfasurat pe parcursul a 2 zile, cuprinse intre 04-05 Iunie 2011, pe 3 
suprafete de lupta, finalele fiind transmise in direct de TVR2. De precizat ar fi faptul ca 
Brata Daniel a ocupat locul V in urma infrangerii din finala mica, in fata campionului euro-
pean, bosniacul Mekic Amel, iar Fasie Dan l-a invins in finala pe francezul David Larose.

Marius Vizer -presedinte FIJ, Eduard Doandes -presedinte FRJ
FOTO by Ora de Judo

* pe pagina de Facebook a Revistei Virtuale ORA DE JUDO puteti gasi filmul finalei mici pierduta de Brata 
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04-05 IUNIE 2011 BUCURESTI, ROMANIA

FOTO by Ora de Judo

Fasie Daniel - locul I si Daniel Lascau - vicepresedinte FRJ si UEJ

FOTO by Ora de Judo

FOTO by Ora de Judo

FOTO by Ora de Judo

FOTO by Ora de Judo

Brata Daniel(kimono alb) in finala mica

Material realizat de Eduard ZGORCEA
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI

Shintai printre amintiri - ILIE MARINESCU

 Cum va anuntam din numarul trecut, am decis, datorita solicitarilor dar si din dorin-
ta de a reaminti oamenilor din judo despre anumiti oameni fara de care noi, cei noi, nu am 
fi putut fi. Astazi m-am oprit la 3 nume: Ilie Marinescu, Mihai Botez si nu in ultimul rand 
Alexandru Siperco.
 Antrenorul llie Marinescu trebuie reamintit tuturor celor care azi practica judo-ul  
deoarece  el a condus  in anul 1967, primele cursuri de formare de instructori in judo din 
cadrul ofiterilor  cu pregatirea  fizica in  trupele Ministerului de Interne.
 Reusita cursului condus de antrenorul Ilie Marinescu(actualmente in SUA), il de-
termina pe gral. dr. Paul Marinescu sa sustina oficializarea judolului, sa emita ordin de  in-
fiintare  in asociatiile sportive din unitatile militare, sectii de judo. Se infiinteaza primele 
53 sectii de judo „ Straja’’. O data cu infiintarea  rapida a acestor  centre de judo in 31 
de judete, a fost indeplinita o cerina a CNEFS, pentru a declansa  convocarea specialisti-
lor din judo pentru adunarea de constituire a Federatiei Romane de Judo. Fara existenta 
acestor  centre nu se putea organiza Adunarea Generala de Constituire a Federatiei.
 A debutat in judo, ca judoka-elev al antrenorului Urma Liviu  si a facut parte din  
selectionata Bucurestiului care in 1963 intalnea o selectionata a Frantei. In intalnirea cu 
reprezentantii  “FSGT- Franta “, a castigat intalnirea cu francezul Mastran  pentru se-
lectionata  Bucurestiului  care a castigat cu 3-2. Punctele echipei bucurestene au fost ob-
tinute de Ilie Marinescu  IOR(in prezent in SUA), Constantin Bogdan (ICF ) si regretatul  
dr. Vasile Serban ( Agronomia). Fiind prima competitie oficiala, mentionam ca din cele doua 
formatii bucurestene au mai luptat  Ovidiu Bucur, Nicolae Saramat, Andrei Malski, Vasile 
Gorgoi, Gheorghe Donciu . 
 In 1967 a castigat primul titlul(neoficial) de campion al Romaniei la Cupa Tarnava de 
la Medias  la  categoria de 70 kg. 
  Ca antrenor a activat la centrul P.T.A.P. de la Casa de Cultura a Tineretului 16 
Februarie, apoi la Clubul Politehnica Bucuresti si Scoala Sportiva  nr 1, unde s-au  pregatit  
Campionii Romaniei  Oviudiu Cojocaru, Ionel Stoicut, Ilie Goga, si altii.
 Viata sa este o legenda, el a fost primul care in 1970, a renuntat la judoul balet si a 
trecut la judoul  “arta – sport”, a facut in propria-i  casa prima sala de haltere si culturism 
pentru judoka sai. De remarcat este faptul ca multi studenti ai caror parinti aveau pozitii 
in conducerea statului si anume Gita Bodnaras, Valentin Ceusescu, Gheorghe Preoteasa si  
altii, au preferat sa lucreze cu Ilie Marinescu intr-o mansarda de la casa de cultura.
 Dupa cucerirea primului titlului de campion si a locului patru in campionatul pe echi-
pe conducerea  Clubului Politehnica, ii desfiinteaza sectia de judo. In semn de protest  
cere pasaport pentru a parasi Romania, dar nu primeste viza  ambasadei  SUA, fapt  care 
il determina a se lega cu un lant de zidul ambasadei, fapt unic in anul 1977. La ceva timp 
dupa protest, paraseste Romania si se stabileste in SUA, relatiile sale cu federatia intre-
rupandu-se.

Ilie Marinescu alaturi de 
elevul sau Ionel Stoicut, 
arbitru judo internation-
al, prezent la Olimpiadele 
din 2004 Atena si 2008 
Beijing

Ilie Marinescu(stanga) 
la primul curs de in-
struire al ofiterilor din 
Ministerul de Interne.

Material realizat de Eduard ZGORCEA
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Un nume de poveste - MIHAI BOTEZ

1968 – Iulie  Mihai Botez (in centru) la primirea pe Aeroportul Otopeni 
a primilor judoka japonezi,  Matusaka Takese si Hiroachi Fujita  sositi la 
primul curs de formare si perfectionare a antrenorilor

 Aceste  vremuri  de tranzitie  prelungita, cand multe sectii de judo si-au incetat 
activitatea, cand multi dintre bunii antrenori au ales strainatatea, iar la destule sectii au 
ajuns antrenori comozi si lipsiti de pasiune,  m-au determinat sa prezint un om ce trebuie 
scris cu “O” mare.
 O fac cu bucuria ca  acest om se numeste Mihai Botez, care   a  fost un mare sportiv, 
nascut cu gena sportului in sange. Din cate imi amintesc, acesta a debutat in sport undeva  
in Oradea, cand  la varsta junioratului Mihai Botez, nu o sa credeti, cucerea vreo trei, 
patru  titluri de campion national la gimnastica. Deci, vana gimnastului si uriasa sa expe-
rienta de  mare “performeur” participant  la  Jocurile Olimpice, la  Campionate Mondiale 
si Europene de gimnastica,  i-au  permis sa  acumuleze si vaste  cunostiinte  despre Judo,  
intr-un lagar de prizonieri din Franta.
 Intors in tara nu a parasit nici o clipa sportul, practica si conduce sectia de gim-
nastica de la Uzinele de Vagoane. Toate acestea se se petreceau prin anii  1948 – 1956,  
deoarece din anul 1957, el  isi tradeaza prima dragoste  gimnastica,  pentru a promova  inca  
necunoscutul sport  Judo. Aceste date de referinta pentru Judo, sunt istorie si trebuie sa 
ramana in istorie, deoarece numele lui Mihai Botez merita si sta la loc de cinste  alaturi de 
fondatorii Scolii Romanesti de Judo.
 Mihai Botez, mi-a fost colaborator apropiat pe care  eu l-am apreciat ca prieten 
timp de peste doua decenii in calitatea sa  de  membru in Biroul Federatiei Romane de 
Judo, de presedinte al Comisiei Nationale a Centurilor Negre, si ca antrenor coordonator 
al loturilor Romaniei de juniori si tineret. De altfel  vocatia pentru marea  performanta a 
celui care este Misa, avea sa –l  readuca ”ca judoka”  pe tatamiul Campionatelor  Europene 
si Mondiale ale Veteranilor, cucerind o ”caruta de medalii “( il citez pe  Botez),  pentru Ro-
mania. Unic pana in prezent la 86 de ani  a cucerit  medalia de AUR  a Campionatelor Mon-
diale din Belgia. Mihai Botez, acest nume de rezonanta in judo a strans ca un magnet toate 
superlativele domeniului, facandu-le apoi sa paleasca in fata modestiei in care traieste.
 Faptul ca m-am decis a scrie despre al meu prieten, imi da un fior aparte si probabil, 
acelasi fior il simt toti cei care l-au cunoscut pe acest Prometeu al sportului romanesc, fie 
ei judoka, antrenori, ori simpli oameni de sport.

Prof. Anton MURARU 8 Dan Judo KDK
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 Succint cateva date despre Mihai BOTEZ (nascut in anul 1922 la Oradea):

1945–1946 - se afla in lagarul American de la Chalon langa Paris, aici se initiaza si deprinde 
tehnicile de  Judo si Ju- Jitsu, invatand de la ofiterii japonezi, germani si italieni;
1948 – campion national la gimnastica;
1952 – component al lotului de gimnastica cu care a participat la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki;
1954 – la Campionatele Mondiale de Gimnastica de la Roma, se claseaza pe locul 10 la proba 
de  sarituri;
1954 – pentru frumoasele performante este rasplatit cu titlul de Maestru al Sportului la 
gimnastica;
1956 – infiinteaza la Uzinele Vagonul din Arad prima sectie de judo;
1968 – participa la Adunarea Generala de Constituire a Federatiei Romane de Judo. Este 
ales presedinte al Comisiei Centurilor Negre;
1969 – devine antrenor al  lotului de judo-juniori;
1973 – primeste primul titlul de Antrenor Emerit in judo.
 Primul antrenor emerit, primul in judo-ul romanesc, caruia  de-a lungul anilor i-au 
trecut prin mana judoka: Cornel Mihalca, Lazar Loghin, Dorel Harsan, Ionel Lazar, Kaupert 
Iosif, Stefan Muresan, Horea Oprean, Iosif Sziljer, Has Richard, Iosif Pall, Iosif Nyari, şi 
multi, foarte multi altii.
 Federatia Internatională de Jiu-Jitsu i-a acordat de asemenea, ca o recunoaştere 
pentru contributia adusa la dezvoltarea acestui sport, centura neagra 9 DAN.

SUCCES ROMANESC IN SUA

 Componentul  echipei  Vagonul  Arad si fost elev al lui Mihai Botez, a debutat cu me-
dalii de bronz  in 1969, in primul an de  la infiintarea  Federatiei  Romane de Judo, la primele 
editii ale Campionatelor  Individuale ale Romaniei  atat la juniori cat si la seniori la categoria 
56 Kg. In 1970 obtine medalia de argint in Campionatul National pentru  tineret la categoria  
58 kg.  Component al loturilor Romaniei de juniori si seniori  Cornel  Mihalca  este unul dintre 
judoka  care face ca si peste ocean sa se vorbeasca la superlativ despre  Scoala Romaneasca 
de Judo.

               Mihalca Cornel
Campion al SUA 2011 la Veterani
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ALEXANDRU SIPERCO

Vicepresedinte al Federatiei Romane de Judo
(1968-1980)

 Alexandru Siperco este una din personalitatile din sportul romanesc ce a ajuns in var-
ful piramidei Comitetului Olimpic International. A ocupat cea mai inalta functie de care s-a 
bucurat vreodata un oficial roman si anume cea de vicepresedinte al CIO.
 S-a nascut la 5 Noiembrie 1920, intr-o comuna basarabeana, la Tatar Bunar, acolo 
urmand si cursurile scolii primare. Se muta cu familia la Bucuresti, unde urmeaza si absolva 
cursurile Colegiului National ,,Gheorghe Lazar”. In timpul celui de-al doilea razboi mondial 
este elev al scolii de ofiteri. Atat in liceu cat si ca ofiter(aici cunoaste si practica judo-ul) 
este atras de tainele literaturii, filosofiei, limbilor straine dar si a problematicii din dome-
niul politic. Nu apucase sa implineasca varsta de 20 de ani si stapanea perfect, intre al-
tele, limba rusa, franceza, engleza si germana. Ulterior absolva cursurile facultatii de limbi 
straine din cadrul Universitatii Bucuresti.
 In memoriile sale intalnim deseori referiri la practicarea sporturilor, evident la nivel 
de amatori. A fost adeptul practicarii sportului de masa, abordarii unui numar mare de spor-
turi printre care atletismul, inotul, judo-ul, tirul, fiind nelipsit de la competitiile de tenis si 
tenis de masa.
 Si-a pus la dispozitie intreaga sa energie pentru a organiza diferite activitati spor-
tive pentru tineret. A lucrat si elaborat regulamente, a condus cursuri de initiere pentru 
instructorii sportivi din scoli, facultati si sate. Totul era remarcabil, studia cu sarg istoria 
olimpiadelor antice.
 In 1948 se afla in conducerea Organizatiei Sportului Popular(OSP), fiind secretar. 
Un an mai tarziu a fost vicepresedintele Comitetului pentru Cultura Fizica si Sport(CCFS). 
A fost momentul lansarii sale in relatiile sportive internationale, in 1953 fiind ales ca pre-
sedinte al Comitetului Olimpic Roman(COR). La congresul CIO din anul 1955 este ales ca 
membru al CIO pentru Romania.
 Nu avea nici 35 de ani, fiind unul dintre cei mai tineri membrii ai forului sportiv cel 
mai inalt din lume. Calitatea de membru CIO pentru Romania si-a pastrat-o pana la sfarsitul 
vietii, cand dupa 43 de ani de activitate, lumea olimpica l-a considerat un adevarat diplomat.
Asa a si fost, fiind un excelent negociator, in toata activitatea sa. Unul dintre cele mai im-
portante momente din activitatea sa a fost reprezentat de raprtul intocmit si prezentat 
de el la al XI-lea Congres Olimpic de la Baden-Baden din 1981, cu tema ,,Miscarea olimpica 
in viitor”. O teza ce si-a gasit locul intr-o formulare precisa, in Charta Olimpica. Alexandru 
Siperco a fost totodata autor si coautor al marilor reforme din CIO, deasemenea a sutelor 
de lucrari privin olimpismul si miscarea olimpica.
 Ca fost practicant al judo-ului, Alexandru Siperco(Andrei, fiul acestuia, a fost judoka 
al sectiei Cutezatorii), a sprijinit din toate puterile initiativa mea pentru infiintarea Fed-
eratiei Romane de Judo. Apoi ca membru in biroul FRJ, a sprijinit initiativele federatiei de 
judo, astfel ca la congresul FIJ de la Moscova a fost aprobata propunerea de marire a 

Alexandru Siperco - membru timp de 43
de ani al C.I.O. pentru Romania
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categoriilor de la 5 la 7, plus open. La congresul CIO de la Paris a sustinut introducerea 
in programul Jocurilor Olimpice a JUDO-ULUI FEMININ.
 Prin personalitatea sa si cu ajutorul sau, judo-ul din Romania a avut o mare sansa  
si anume aceea de a se deschide spre occident. Atat judo-ul de la noi din tara, dar si cel 
mondial au beneficiat de ajutorul acestui MARE OM.
 De cultura vasta, foarte elevat, priceput si siret, in sensul ca stia sa isi impuna 
competenta si cunostintele in prezenta presedintilor CIO, Avery Bundage si mai apoi 
Juan Antonio Samaranchm astfel ca in anumite domenii ale olimpismului si mai ales in judo 
el a fost dirijorul anumitor decizii. Toata aceasta turnura a amplorii Jocurilor Olimpice 
este opera sa, in sensul ca l-a convins pe Samaranch ca aceasta este calea optima. Tot el 
a pus capat falsului amatorism din 1992. 
 La funeraliile fostului vicepresedinte al CIO, Alexandru Siperco, Presedintele 
Comitetului International Olimpic, Juan Antonio Samaranch, a mentionat regretul mis-
carii olimpice care, prin decesul sau, a pierdut nu numai un membru devotat ,dar si un pri-
eten foarte apropiat. Presedintele CIO a adus un drapel al Comitetului pe care l-a asezat 
in semn de respect pe sicriul lui Alexandru Siperco.

Prof. Anton MURARU 8 Dan Judo KDK

Alexandru SIPERCO
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Un roman invitat la Institutul KODOKAN

Julius Bute

 Pe adresa de e-mail a redactiei am primit acum ceva zile 
un e-mail de la domnul Anton Muraru. Subiectul e-mailului era 
unul scris in limba engleza, lucru ce m-a facut foarte curios sa 
vad despre ce este vorba. In momentul accesarii documentu-
lui m-a curpins o bucurie nespusa. Era vorba despre o invitatie 
primita de un roman de la Kodokan. Cum este scris si in titlu, 
este vorba de campionul kata, sectiunea Goshin Jutsu, Julius 
Bute. In randurile urmatoare voi reda  invitatia integral,cu 
mesajul ca judo-ul romanesc are si va avea reprezentanti de 
seama, ce ne fac si ne vor face sa ne simtim mandrii ca suntem 
ROMANI!!!JULIUS BUTE

From: intl@kodokan.org
Subject: RE: Donation and Kodokan Summer camp
Date: Fri, 22 Apr 2011 16:32:12 +0900

Hello again Mr. Bute,

I hope you have received the last message thanking you for your prompt action toward a good cause.  We have been kept re-
minded of the concept of Judo, Mutual welfare and benefit, thanks to you and support we are receiving from the world, ever 
since March 11th.
I am glad to hear that you are interested in coming to Tokyo for a Kata session.
You do not need any registration just yet, but I would like to ask you a few questions before you plan your trip to Japan.
Usually the course is offered for 4th or higher Dan holders for Japanese. Therefore, as you are not Japanese and exceptions may 
apply, you need a permission to participate if you think that you are experienced enough, although I cannot guarantee you an 
entrance.
It would be great if you could tell me your skill level, what Dan you currently are, how long you have practiced Judo for, and if 
you have learned Kata before.
The Kata course is from July 19th until the 25th.
The tuition fee is 8000 JPY, which includes daily Randori fees for the period. If you are not registered as a Kodokan member, 
you will be asked to become one with a fee of 8000JPY.
There are also other courses available during the month of July: July13-July22: Mid-summer training/shochu geiko - The con-
tent of the training is the same as normal Randori except that each one is longer. It’s from 4 to 8pm everyday and those who 
participate throughout the period receive a diploma. It’s 3000JPY, or no additional charge is required if you have a monthly 
pass(5000JPY).
July 26-July30: Summer Course II “Technique”----You can join the course with the charge of 6000 JPY. It is targeted toward 
people with 3rd Dan or below, so it would be good if you want to brush up your techniques. There are also normal Randori 
sessions held during the period and the course fee covers the entrance.
All the information will be updated in late May on the website at http://kodokan.org/e_camp/index.html However, the docu-
ments from last year will allow you to get a better idea of how it works. You are certainly welcome to stay at the hostel here.
Please refer to the first attachment for room rates and such, and the other for your membership registration in case you have 
never become one. I would like you to fill in the blank below and get back to me as your booking request.
Name: Julius Bute  Sex: Male  Date of Birth:        Nationality: Canada Check in:                Check out:
Should you have any questions or concerns, please don’t hesitate to ask me anytime.

Thank you,
Ms. Kaori Inui
International Department
Kodokan Judo Institute
1-16-30 Kasuga
Bunkyo-ku Tokyo
Phone:(+81)3-3818-4561; Fax:(+81)3-3814-2918
112-0003
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De la: intl@kodokan.org
Subiect: RE: Donation and Kodokan Summer camp
Data: Fri, 22 Apr 2011 16:32:12 +0900

Buna ziua din nou domnule Bute,

Sper că ati primit ultimul mesaj multumindu-va pentru acţiunea dumneavoastra prompta fată de o cauză buna.Am continuat sa 
reamintim  conceptul judo-ului, va transmitem bunăstare, beneficii si va multumim pentru sprijinul tuturor inca din 11 martie.
Mă bucur sa aud ca sunteti interesat sa veniti la Tokyo pentru o sesiune de Kata.
Nu aveti nevoie de nici o înregistrare inca, dar as dori sa va pun cateva intrebari inainte de a va planifica calatoria dumneav-
oastra catre Japonia.
De obicei cursul este oferit pentru purtatori a cel putin 4 Dan Japonezi. Prin urmare, cum nu sunteti japonez şi exceptii se pot 
aplica, aveti nevoie de o permisiune de a participa, dacă credeti ca sunteti destul de experimentat, desi nu pot garanta o intrare.
Ar fi minunat dacă ati putea sa-mi spuneti nivelul de calificare, ce Dan aveti in prezent, cat timp ati practicat judo si daca ati 
invatat kata si inainte.
Cursul Kata este in perioada 19-25 Iulie.
Taxa de scolarizare este 8000 JPY, care include taxele de zi cu zi si Randori pentru aceasta perioada. Dacă nu sunteti inregistrat 
ca membru Kodokan, vi se va mai cere inca o taxa de 8000 JPY pentru a deveni membru.
Exista, de asemenea, alte cursuri disponibile in timpul lunii iulie:13-22 Iulie:de formare / shochu geiko - Conceptul este la fel, 
cu Randori normal, exceptand faptul ca fiecare dintre ele este mai lung. Este in fiecare zi de la 16:00-20:00 şi cei care participa 
pe toata perioada vor primi o diploma. Este 3000JPY, sau nici o taxa suplimentara dacă aveti un abonament lunar(5000 JPY).
26-30 Iulie: Cursul de vara II “Tehnica”----Puteti sa va alaturati cursului platind o  taxa de 6000 JPY. Se adreseaza purtatorilor 
de Dan 3 sau mai putin, asa ca ar fi bine dacă doriti să va imbunatatiti tehnicile. Există, de asemenea, sesiuni normale Randori.
Toate informatiile vor fi actualizate la sfarsitul lunii mai pe site-ul de la http://kodokan.org/e_camp/index.html. Oricum docu-
mentele din ultimul an va vor ajuta sa va faceti o idee despre ce este vorba. Sunteti binevenit sa stati la pensiunea de aici.
Va rugam sa consultati fisierul atasat pentru pretul camerelor de cazare dar si ceea ce priveste înregistrarea statutului dum-
neavoastra de membru in cazul in care nu ati fost niciodata. As dori sa completati randurile goale de mai jos si sa imi trimiteti 
inapoi pentru a va face rezervarea.
Nume: Julius Bute      Sex: Barbat     Data nasterii:        Nationalitate: Canada       Data intrarii:                Data iesirii:
În cazul in care aveti orice intrebari sau nelamuriri, va rog sa nu ezitati sa ma întrebati pe mine oricand.

Multumesc,
Ms. Kaori Inui
Departamentul International
Institutul de Judo Kodokan
1-16-30 Kasuga
Bunkyo-ku Tokyo
Telefon:(+81)3-3818-4561; Fax:(+81)3-3814-2918
112-0003

Un roman invitat la Institutul KODOKAN

Scrisoarea de la Kodokan tradusa:
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LECTIA DE JUDO

Sasae Tsurikomi Ashi 

Sasae Tsurikomi Ashi - in traducere aruncarea prin blocarea 
piciorului, tragere si ridicare sau  proiectarea la picior prin 
tragere si ridicare. Este clasificat ca fiind un procedeu ce 
apartine tehnicilor de picior, ASHI WAZA. Este unul din cele 
40 de procedee traditionale din judo, dezvoltate de Jigoro 
Kano, facand parte din grupul Dai ikkyo. Este deasemenea 
parte din actuala clasificare a celor 67 de tehnici de aruncare 
dezvoltate de Insitutul de judo KODOKAN.

DICTIONAR: Sasae=a tine, a bloca, a suporta, sprijin; Tsuri=a pescui, a prinde;Komi=tragere; 
Ashi=picior; Waza=tehnica
 
 Pregatirea. O situatie favorabila pentru reusita procedeului este creata de inain-
tarea piciorului drept al lui uke(cel atacat) din propria initiativa. Tori(cel ce ataca) poate 
insa si provoca deplasarea lui uke prin pasirea inapoi cu dreptul, obligandu-l pe adversar sa 
inainteze succesiv cu piciorul stang si apoi cu dreptul. Tori isi plaseaza piciorul de sprijin - 
dreptul - spre stanga. Tori executa actiunea de dezechilibrare tragand cu mana stanga spre 
sine si in jos, in timp ce ridica bratul drept.
 Aruncarea. In acest punct culminant al dezechilibrarii, tori isi incarca greutatea 
corpului pe piciorul de sprijin, pe care il indoaie putin. Piciorul de atac, stangul, il plaseaza 
cu talpa orientata spre exterior in regiunea de deasupra gleznei drepte a lui uke. Tori mar-
este amplitudinea de tragere cu mana stanga, care trece pe langa soldul sau stang, in timp 
ce cealalta mana executa o actiune de ridicare. Uke este proiectat, fiind tras si ridicat cu 
bratele si impiedicat in zona gambei. O mare importanta in executarea proiectarii si bi-
neinteles in reusita acesteia, o are miscarea de rotatie a trunchiului spre stanga pe care o 
efectueaza tori. Bratele lui trebuie sa actioneze continuu si cu o putere destul de mare, iar 
dupa kuzushi(dezechilibrare) trebuie sa aiba aceeasi miscare, urmand sensuri identice, insa 
amplitudinile trebuind sa fie marite. 
 Asigurarea si autoasigurarea. Uke va cadea spre stanga lui tori si va avea posibili-
tatea ca in momentul caderii sa faca bataia cu bratul stang in sol. Tori il mentine cu mana lui 
stanga. Acest procedeu este recomandat incepatorilor deoarece caderea nu este una foarte 
dura. In schimb pentru judoka avansati, daca procedeul este executat corect,adversarul 
este surprins si rotit brusc in jurul axului sau longitudinal, astfel ca uke trebuie sa action-
eze rapid, pregatind si efectuand o cadere laterala(yoko ukemi)

Material realizat de Eduard ZGORCEA



COLECTIVUL DE REDACTIE

ECHIPA REVISTEI VIRTUALE ORA DE JUDO

Redactor sef - Eduard  Cosmin ZGORCEA

Tehnoredactare computerizata - Eduard Cosmin ZGORCEA

Corectura - Georgiana CASANGIU

Foto - Georgiana CASANGIU

Colaborator revista - Anton MURARU

Pentru materiale 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 revistei http://oradejudo.blogspot.com/.

Copyright©
Toate drepturile asupra acestei editii rezervate.


