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 Ne puteti contacta pe adresa de e-mail oradejudo@yahoo.com

CAUTA-NE PE FACEBOOK SI DA-NE UN LIKE

www.frjudo.ro

Pag 2 In calitate 
de presedinte al 
Federatiei Inter-
nationale de Judo, 
domnul Marius 
Vizer a acordat  in 
exclusivitate un 
interviu pentru 
revista. In pag-
inile ce urmeaza 
veti putea afla 
parerea dumneal-
ui despre  actuala 
situatie a judo-
ului la nivel mon-
dial, dar si ceea ce 
crede despre san-
sele Romaniei la 
Londra 2012.

Pag 4 In perioada 2-3 Iulie 
2011 a avut loc in localitatea 
Drobeta Turnu Severin, Tur-
neele Internationale “Cupa 
Drobeta” si “Judo  la Portile de 
Fier. In cadrul turneelor s-a de-
cernat Trofeul “Mirela Vasilan”. 

Pag 6 In perioada 18-19, in localitatea Techirghiol, a avut loc finala Campionatului National, indi-
vidual si pe echipe, pentru copiii categoriei de varsta U11. In paginile revistei veti gasi poze de la 
finala dar si o scurta descrie a competitiei.

PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI Asa cum v-am obisnuit in fiecare numar, vom vorbi si 
acum despre oameni ce au reprezentat pentru multi dintre noi MODELE IN VIATA. In numarul 5  
al revistei veti lua contact cu unii dintre cei mai de seama antrenori si sportivi pe care i-a dat Roma-
nia.

LECTIA DE JUDO In aceasta editie veti invata sa executati procedeul  Hiza Guruma.

EXCLUSIV by ORA DE JUDO



PRINCIPIILE LUPTATORULUI DE JUDO

DA, VREAU ACEASTA! 

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. 

JIGORO KANO
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INTERVIUL EDITIEI

MARIUS LADISLAU VIZER 

O personalitate a sportului romanesc

 In aceste vremuri de tranzitie prelungita, cand  la conducerea  multor federatii   au 
ajuns  cam prea multi nepriceputi, astazi salutam in paginile revistei alegerea romanului 
Vizer Marius ca Presedinte al Federatiei Internationale de Judo. Nascut in anul 1958 in 
comuna Tinca – Bihor, a  pornit la drum ocupand pe rand scaunul de presedinte al Fed-
eratiei Romane de Judo si mai apoi pe cel de presedinte al Uniunii Europene de Judo.
 Domnia sa se 
adauga  unei serii im-
presionante de mari 
specialisti   ai  sportu-
lui în general  si ai ju-
doului în mod special, 
care au reprezentat 
cu cinste  Romania in 
lumea sportului interna-
tional. Nu de alta dar, 
este un tehnician cu 
experienta, practică 
si teoretică, acumu-
lata in cadrul Scolii 
Romanesti de Judo. 
Un astfel de om nu 
poate reprezenta de-
cat chintesenta unei 
culturi stiintifice  acu-
mulate într-o întreagă 
viata dedicata judoului 
de înalta  performanta!

 Din cate imi 
amintesc, aceasta  via-
ta a debutat undeva, 
in  anul 1984, când 
Marius Vizer doban-
dea, nu o sa credeti, 
titlul de antrenor si 
care afilia la federa-
tia de specialitate 
primul centru satesc 
de judo in comuna sa 
natala Tinca. Ulterior, 
antrenor cu o uriasa   
dorintă de cunoastere, 
a fost  conducatorul 
care a creat noi sec-
tii de judo  la Clubul 
Scolar, la Industria 
Usoara si Constructo-
rul din Oradea, sectii   
care au promovat ju-
doka in lotul Romaniei .

 Printre remarcatii acelor sectii ii enumer pe: Liviu Stir, Alexandru Kaitor si Alex-
andru Lungu, ultimul castigator al titlurilor de Campion European si Mondial de Tineret. 
A parasit tara si a devenit un prosper om de afaceri in Austria, dar nu a uitat judo-ul in 
care a crescut, devenind  in anul 1990 primul “capitalist” care a dispus si semnat pentru 
o durata de doi ani, in numele firmei Vizer SRL, o sponsorizare a lotului de judo alaturi 
de dl. Dattl Siegfrid – directorul  firmei T.A.B. si de secretarul general al federatiei An-
ton Muraru. Legat spiritual de acest sport, Vizer a facut la Oradea, orasul sau natal, una 
dintre cele mai  mari scoli de judo din Europa. Aceste date de referintă sunt istorie si 
trebuie sa ramana în istorie,  numele antrenorului emerit  Marius Vizer, va merita să stea 
acolo alaturi de numele celor mai mari performeri si tehnicieni ai sportului românesc, al 
dascalilor care  au fondat si dezvoltat  scoli de renume în arenele  internationale. Sigur, 
ar mai fi multe de spus despre acest Om al sportului, dar cum  textul acesta se doreste 
o recunoastere, o dorinta si o urare pentru  o carieră  prodigioasă, mă opresc aici. To-
tusi îl felicit pentru tot ce a  oferit  judoului romanesc, mondial si sportului din Romania. 
Meritele sale de excelent organizator si abil vizionar, ne  indreptatesc sa-i fim alturi in 
eforturile sale de a  moderniza intregul  judo ca presedinte al  FIJ, pe care il reprezinta  
cu competenta si  in Comitetul  International  Olimpic. Este al doilea reprezentant in CIO 
din judo-ul de la noi dupa regretatul Alexandru Siperco, vicepresedinte in primul birou al 
Federatiei Romane de Judo intre anii 1968-1982. 
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Interviu realizat de Eduard Cosmin ZGORCEA – Redactor sef Revista Virtuala ORA DE JUDO

INTERVIUL EDITIEI O personalitate a sportului romanesc

 
 Cum anuntam si pe prima pagina a Revistei Virtuale 
ORA DE JUDO, vom prezenta in continuare interviul in ex-
clusivitate acordat de domnul Marius Vizer, presedinte al 
Federatiei Internationale de Judo. 

 Domnule Marius Vizer incep acest interviu prin a va felicita pentru succesul 
dumneavoastra profesional si dati-mi voie sa va pun o intrebare simpla: ce inseamna 
a fi presedintele judo-ului mondial?

 A fi Presedintele Federatiei Internationale de Judo inseamna multa munca, re-
sponsabilitate, sustinerea echidistanta a tuturor federatiilor nationale si a tuturor uni-
unilor continentale, o angajare permanenta in viata de zi cu zi a FIJ; un management 
complex care include partea tehnica, de marketing si media, finante, politic etc.

 Cum vedeti judo-ul de la noi din tara in contextul actual al evolutiei sportului 
din Romania si care credeti ca sunt masurile ce trebuiesc luate imediat pentru a 
atrage cat mai multi oameni catre judo?

 In primul rand, as dori sa subliniez ca raportat la numarul de practicanti ai Fed-
eratiei Romane de Judo, Romania are cele mai bune rezultate din lume. Dar asta mai in-
seamna si ca Romania se bazeaza pe exceptii mai degraba, decat pe o strategie de baza, 
de atragere a unui numar cat mai mare de practicanti. Din fericire, aceasta strategie 
este la momentul de fata in vederea Federatiei Romane de Judo: atragerea unui numar 
mai mare de practicanti, o publicitate cat mai extinsa si exploatarea valorilor judoului in 
si pentru societate, si nu in ultimul rand, ca sport.

 Care sunt perspectivele judo-ului ca urmare a modernizarii lui in familia ol-
impica?
 
 In momentul de fata, suntem a treia federatie internationala din lume, ca impor-
tanta, cu 200 de membri, in continua dezvoltare si progres. Suntem angajati in mod clar 
pe o traiectorie pozitiva, care isi va spune cuvantul peste cativa ani.

 Credeti ca Romania poate repeta performanta din 2008 de la Beijing?
 
 Orice este posibil, depinde de multe criterii, dar daca se va munci in continuare cu 
maxima seriozitate pe final de calificare, cred ca Romania va repurta din nou succese.
 
 In final as vrea sa va multumesc pentru ca ati acceptat sa imi raspundeti la 
cateva intrebari, lansandu-va rugamintea de a adresa un mesaj cititorilor Revistei 
Virtuale ORA DE JUDO

 Pe langa ridicarea numarului de practicanti, este important ca un public cat mai 
larg sa citeasca, sa urmareasca si sa sprijine judo-ul. Spearam ca noi, la Federatia Inter-
nationala de Judo, prin activitatea noastra, si dumneavoastra, prin publicatia dumneav-
oastra, sa contribuim eficient la dezvoltarea si cresterea fenomenului judo.
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2-3 Iulie 2011 Drobeta Turnu Severin

Turneele Cupa Drobeta si “Judo la Portile de Fier”

 Municipiul Drobeta Turnu Severin, resedinta judetului Mehedinti, a fost gazda in peri-
oada 2-3 iulie a Turneului International Cupa Drobeta(2 iulie) si a Turneului International 
“Judo la Portile de Fier”(3 iulie). La finalul manifestarilor s-a decernat Trofeul “Mirela Livia 
Vasilan”, acesta aducand aminte de fosta judoka si arbitra, ce a incetat din viata la varsta de 
26 de ani, pe data de 10 august 2008, la o zi dupa ce Alina Dumitru cucerea medalia de aur la 
Olimpiada de la Beijing. La startul competitiilor au luat parte 454 de sportivi, reprezentand 
47 de echipe din Serbia, Grecia, Croatia, Ungaria, Bulgaria si Romania.
 Vom prezenta in continuare cluburile participante si ordinea ocuparii podiumului in 
functie de numarul de medalii obtinut de fiecare:
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Echipe din strainatate:
1.JUDO KLUB BOR -SERBIA -Rakic Slobodan
2.JUDO KLUB ‘’VUK’’NIS -SERBIA -Bratislav Ignjatovic
3.JUDO KLUB PIROT -SERBIA -Dragan Zdravkovic
4.PARTIZAN KIKINDA -SERBIA -Svetislav Vukmirica
5.KLISA NOVI SAD -SERBIA -Goran Milanovic
6.JUDO KLUB BEZBEDNOST NOVI SAD -SERBIA -Jovic Verica
7.JUDO KLUB NIS -SERBIA -Spasic Dragan
8.JUDO KLUB ‘’TRUDBENIK CORTEGA’’Beograd -SERBIA -Nenad Randeljovic
9.RED STAR BEOGRAD -SERBIA -Alexandar Trpkovic
10.JK ‘’RADNICKI’’ BAJMOK -SERBIA -Dragan Komazec
11.Judo Klub ‘’TOPLICANIN’’ Prokupije -SERBIA -Misa Mitrovic
12.GRECIA , VOLOS -GRECIA -Pantelis Fitsialos
13.JUDO KLUB DUBROVNIK -CROATIA -Zeljko Dapic
14.JUDO KLUB DOMASZEK -UNGARIA -Miklos Szabo
15.JUDO CLUB VIDIN -BULGARIA -Plamen Petrov
16.TSK SOFIA -BULGARIA -Simeon Tsenev
17.OLIMPIA KOZLODUY -BULGARIA -Ivailo Dermendjiev

Echipe din Romania:
1.C.S.M.DROBETA TURNU SEVERIN -Vasilan Gicu, Sterea Lena
2.C.C.STREHAIA -Ilie Gadea
3.LPS PITESTI -Telesman Marian
4.CLUBUL SPORTIV ASPOL BUCURESTI -Petre Adrian, Moldoveanu Gheorghe
5.C.S.SAMBO BUFTEA -Gasca Viorel
6.TIRGU SECUIESC - Veres Lazlo
7.C S MIOVENI -Popescu Verginel
8.PETROM CFR CSS PLOIESTI -Trandafirescu Mihai
9.CSM BAIA MARE -Salnicean Vasile
10.CIMPULUNG MUSCEL -Duta Lucian
11.STEAUA BUCURESTI -Andreescu Robert
12.CS INDEPENDENTA CALAFAT -Pop Alexandru
13.LPS CRAIOVA -Parvu Nicolae
14.CSM PITESTI -Palarie Cornel
15.CS MUNCITORUL RESITA -Pastean Dan
16.JUDO CLUB LIBERTY ORADEA -Fleisz Ciprian
17.CS TEMERARUL SIBIU -Chiovean Ion
18.CSS DEVA -Dan Garbovan
19.CLUBUL de JUDO si ARTE MARTIALE BISTRITA -Bodea Vasile
20.METROREX BUCURESTI -Cutean Florin
21.CS DINAMO BUCURESTI -
22.AS VIITORUL BORS -Nagy Stelian
23.LPS CSU CRAIOVA -Voinea Mihai
24.SCM DEVA -Mugurel Ciusca
25.LOT NATIONAL OLIMPIC PITESTI -Rabolu Emilian, Telesman Marian
26.CS U PITESTI -Rabolu Emilian, Telesman Marian
27.CENTRUL NATIONAL DR. TR. SEVERIN - Vasilan Gicu, Sterea Lena
28.CSS TG. JIU -Cirstoiu Gheorhe
29.CS MEVA Drobeta Turnu Severin -Lotorosanu Ion
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2-3 Iulie 2011 Drobeta Turnu Severin

CLASAMENT FINAL ECHIPE

                                                                   I       II       III       Total puncte

1.CS Petrom CFR CSS Ploiesti         4      4       14             90
2.SOFIA CSKA Bulgaria                  5     4        9              82
3.JK DOMASZEKI  UNGARIA        9     3                        78

NUMAR DE PARTICIPANTI:
FEMININ: 166
MASCULIN: 288
                FETE
    
U9 U11 U13 U15 U17 U20 SENIORI
    66  32  38      30

   BAIETI 
   
U9 U11 U13 U15 U17 U20 SENIORI
    63  85  78      62

Realizator material: Eduard Cosmin ZGORCEA
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18-19 Iunie 2011 Techirghiol

Copii de milioane

 Localitatea Techirghiol a fost gazda, in perioada 18-19 Iulie 2011, a finalei Campion-
atului National dedicat categoriei de varsta U11. In organizarea evenimentului sportiv s-a 
implicat Asociatia Judeteana de Judo Constanta dar si sufletistul si pasionatul shihan Gellal 
Feuzzi. 
 Au fost prezenti peste o suta de micuti judoka, insotiti de parintii si rudele lor, ce 
au creat o atmosfera de sarbatoare in cocheta sala de la Techirghiol. Nivelul tehnic al con-
cursului a fostu unul foarte ridicat. Daca Federatia Romana de Judo si cluburile sportive 
vor avea grija ca acesti mici judoka sa se regaseasca pe tatami la varsta junioratului si mai 
apoi a senioratului, cu siguranta judo-ul se va inscrie pe o noua panta ascendenta, cea a marii 
performante.
 Ca argument va vom prezenta numarul foarte mare de victorii prin ippon, obtinut de 
micii judoka. Prezentarea va fi una detaliata, pe categorii de greutate, la masculin si feminin:

FEMININ                                                               MASCULIN
CATEGORIA     Nr. meciuri      Victorii Ippon

      23kg  23  10
      26kg  26  16
      29kg  23  12
      32kg  43  32
      36kg  23  14
      40kg  23    8
      44kg    9    7
      48kg  12    4
     +48kg  15    8

CATEGORIA     Nr. meciuri      Victorii Ippon

      24kg  23  14
      27kg  43  16
      30kg  43  21
      34kg  43  32
      38kg  38  17
      42kg  38  14
      46kg  23  16
      50kg  43  20
     +50kg  23  18

Au cucerit medalii sportivii de la 35 de sectii. Primele 3 locuri, masculin si feminin au fost 
ocupate de urmatoarele sectii sportive:

Feminin:
1. CSS Miercurea Ciuc  - 1 aur, 1 argint, 1 bronz;
2. CSM Arad - 1 aur, 1 bronz;
3. CSM Pitesti - 1 aur, 1 bronz.

Masculin:
1. CSM Focsani - 3 aur, 2 bronz;
2. CSM Pitesti - 1 aur, 2 argint, 2 bronz;
3. CSS Petrom CFR CSS Ploiesti - 1 aur, 3 argint, 1 bronz.

Rezultatele obtinute de cluburile aflate pe podium nu se puteau realiza decat cu ajutorul 
urmatorilor antrenori :

CSS Miercurea Ciuc – Cornel Pantea
CSM Arad – Dorin Drambe
CSM Pitesti – Valerica Ionita, Cornel Palarie
CSM Focsani – Dumitru Zisu, Stanica Grosu, Marinel Palade,Iulian Surla
CSS Petrom Ploiesti – Mihai Trandafirescu,Doru Munteanu,Alexandru Raducanu,Nicolae Tol-
basu

Foto by ORA DE JUDO
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18-19 Iunie 2011 Techirghiol

Realizatorii materialului:
Anton MURARU

Eduard Cosmin ZGORCEA

Foto by ORA DE JUDO

Foto by ORA DE JUDO

Foto by ORA DE JUDO

Foto by ORA DE JUDO

Foto by ORA DE JUDO
Foto by ORA DE JUDO

Foto by ORA DE JUDO Foto by ORA DE JUDO
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI

ARPAD SZABO

 Despre Arpad Sazabo, se poate scrie un roman deoarece el a fost un sportiv model, 
inzestrat  cu  frumoase calitati morale, ce nu a stiut sa faca rabat de la munca. Pe toti care 
i-am intrebat despre Arpad au raspuns asa: bun coleg si prieten,sincer si modest!
 Este primul judoka care a cucerit pentru lotul Romaniei, in anul 1977 in Germania,  la 
Ludwigschafen, primele 2 medalii de bronz, la Campionatele  Europene de Judo ale seniorilor, 
individual si pe echipe.
 Arpad Szabo,  s-a nascut  in anul 1957 in orasul Reghin, unde a incept practicarea 
judoului  in anul 1970. In acelasi an a fost selectionat de catre antrenorul  Josef Gal,  fiind 
cooptat in   sectia de copii a  Scolii Sportive de  Elevi din  Miercurea  Ciuc. Talent de excep-
tie, a fost transferat in anul 1975 la sectiei de seniori A.S. Constructorul din acelasi  oras, 
unde a activat sub indrumarea aceluiasi antrenor pana in primavara anului 1978, cand   incor-
porat  pentru  satisfacerea  stagiului  militar, a fost transferat  la Clubul Dinamo Bucuresti.
Inzestrat cu o mare putere de munca, dotat cu cu un talent iesit din comun, dar si cu o  vointa  
de  invidiat, la nici 18 ani, in anul  1975, micutul Arpi  a fost selectionat in lotul national de 
seniori, devenind astfel vedeta nationalei.
 Talia sa miniona, dorinta si rapiditatea cu care progresa in invatarea tehnicii, nu au 
trecut neobservate, el a devenit imediat,  preferatul  marelui  antrenor din  R.P.D. Coreea  
Han-Ciang–Hi,  care cu exigenta  dar  si cu grija parinteasca, i-a indrumat pasii spre marea  
performanta. 
 A debutat in ca junior, in  anul 1976  la Pheniang, in R.P.D.Coreea, el devenind  primul 
judoka  roman care a curerit aurul la Turneul Prietenia. Turneul   se considera  un mini Campi-
onat  Mondial al Juniorilor, dar si  pana la acest succes, Szabo  cucerise  numeroase  medalii 
la cateva turnee internationale.
 Numele sau avea sa devina unul de temut dupa cucerirea medaliiei de la Campionatele 
Europene de Judo din Germania. Confirmarea acestor rezultate obtinute in 1977, a fost dep-
lin facuta la Campionatele Europene de la Helsinki, unde castiga argintul in fata italianului 
Felice  Mariani.
 Revenit dupa o fractura la umar, in anul 1980, i se refuza printr-o decizie eronata me-
dalia de aur in finala Campionatului European de la Debrecen, el clasandu-se din nou pe locul 
II.
 Timp de 5 ani a fost cel mai bun judoka din Balcani, in perioada 1977-1982, dominand 
autoritar categoria de 60kg, reusind sa cucereasca si titlul de Campion Balcanic.
 In Romania a fost de 6 ori campion national la individual si de 6 ori cu Dinamo Bucur-
esti castigator al Diviziei Nationale.
 Pentru intreaga sa activitate a fost distins cu titlurile de Maestru Emerit si Maestru 
al Sportului. Este antrenor datorita absolvirii Scolii Nationale de Antrenori.

Realizator material: Eduard Cosmin ZGORCEA
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI

GAL JOSEF
 Nascut in anul 1942  in  comuna Ghimes. A urmat aici cursurile scolii elementare, iar 
pe cele liceale in orasul Miercurea Ciuc. A inceput practicarea judoului in cadrul Cercului de 
Judo Sanatatea din Tirgul Mures, fiind  elev al scolii tehnice sanitare.
 Timp de 3 ani  s-a initiat in tainele judoului, acumuland  cunostiinte  practice si mai 
ales  teoretice, fiind totodata un cititor pasionat al literaturii de specialitate  aparute de-
spre metodica judoului. Repartizat in anul 1968, ca asistent  sanitar la Spitalul Sumuleul -  
Ciuc, infiinteaza prima grupa de initiere in judo la scoala generala din localitate. Cu sprijinul 
farmacistului Farcas Laszlo si a ofiterului Roman Ioan infiinteaza prima sectie din judetul 
Harghita, Sanatatea M.Ciuc, pe care o afiliaza la Federatia Romana de Judo. Sectia de judo 
,inscrisa  din anul 1969 in Campionatele Nationale, produce surpriza inca de la debut, in 1970, 
prin cucerirea medaliilor de bronz la categoria juniorilor  mari si clasarea echipei juniorilor 
mici pe locul IV. Aceste rezultate bine apreciate la nivel judetean conduc la infiintarea unei 
sectii finantate la Clubul Sportiv Constructorul Miercurea Ciuc. Beneficiind de ajutor mate-
rial, se inlocuiesc salopetele si halatrele cu kimonouri si cum era normal, din anul 1971,  apar 
si primii campionii incepand cu categoria  copii mari prin Marton Josef  cat. 35 kg si prin  
Odvos Andras  ctg. 45 kg dupa o finala cu colegul sau Onodi Bella. Iosca Gal diversifica ac-
tivitatea prin infiintarea unei noi sectii de judo, in cadrul Casei Copilului care are si ea doi 
sportivi campioni pe Nistor Gabor si Daniel Albert.
 Dupa Sanatatea, Constructorul si Casa Copiilor, in anul 1971,  Gall  cu sprijinul secre-
tarului  Comisiei Judetene, Ioan Roman, infiinteaza si afiliaza o sectie de judo in cadrul  Scolii 
Sportive de Elevi, care cucereste inca de la infiintare medalii de aur la Campionatul Junior-
ilor prin Szanto Istvan si Nistor Gabor,  iar  echipa se claseaza pe treapta a II- a podiumului.
Astfel, este asigurata piramida performantei la nivelul judetului prin sectiile de copii, juniori, 
tineret si seniori. Aceste rezultate au  determinat  federatia de specialitate sa  inlocuiasaca  
vechile saltele de pat cu  un set de  tatami si deasemeni sa doteze sectiile cu 20 de kimon-
ouri. Din  aceste sectii mai mult de 15 judoka au fost  selectioneati  in  loturile Romaniei. Unii 
au cucerit medalii la Campionatele Europene, cum ar fi Szabo Arpad, Udvari Dezo, Onodi Bela  
,Pal  Laszlo, iar multi sau  clasat  pe podiumul Campionatelor Balcanice si Nationale, Pal Gavril, 
Solomon Zoltan, Pantea Cornel,Pal Joszef, Szolomon Istvan, Szakaci Ioszef. Acestia si multi 
altii au  reusit ca in anul  1975  sa promoveze echipa Constructorul in Divizia Nationala. 
 Pentru competenta si valoarea sa, in anul 1978, Josef Gal a fost promovat ca antrenor 
al lotului Romaniei de juniori, pe care la pregatit,reusind sa cucereasca primele medalii la 
Campionatele  Europene  prin judoka: Cioc Mihai, argint ctg. +93 kg si bronz prin Olar Benone, 
Domnar Ioan, Onodi Bella. Insa cu  Gal  la lot, judoul  Harghitean  se afla intr-o  usoara de-
riva, ceea ce il face pe marele pasionat al  judoului local, Kovacs Laszlo, sa il retraga de la lot. 
 Din   randul  judoka, crescuti si educati de sihan, in spiritul pur al judoului, multi   au 
imbratisat  careiera de antrenori: Pal Laszlo, Pantea  Cornel, Szakacs Joszef, Onodi Bella, 
Daniel Sandor, Albu Botond, Dinca Liviu  si multi altii.
 Plecat in Germania, in anul 1983, a activat ca antrenor la mai multe cluburi,  unde  prin 
dragostea  si pasiunea sa pentru  JUDO a obtinut  rezultate bune, iar  in anul 1993 a reusit 
sa–si infiinteze propia sa scoala de judo.
 O  necrutatoare boala l-a luat dinte noi, in luna mai a anului 2004. Ca un omagiu pen-
tru  intreaga sa activitate a fost distins cu titlul de Antrenor Emerit, iar anual  Asociatia 
Judeteana de Judo Harghita ii mentine  treaza amintirea prin organizarea MEMORIALULUI  
“TANCZOS GAL JOSEF “, competitie rezervata copiilor.
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI

BORDEA CONSTANTIN

fesor antrenor, iar din anul 1974 se transfera in invatamantul superior in cadrul Institutului 
Politehnic Iasi unde infiinteaza sectia de judo. 

DATE DE REFERINTA ALE ANTRENORULUI BORDEA CONSTANTIN:

Practicant judo din 1967, in cadrul C. S. Universitatea Iasi;
Antrenor Emerit din 1993, Centura neagra 5 dan;
Antrenor National de juniori 1972-1974;
In anul 2000 sustine doctoratul in Stiinte ale Educatiei in Republica Moldova;
Publica cartea Judo – Pregatirea tehnica prin perfectionarea functiei de echilibru, Editura 
Stefan Lupascu Iasi 2003;
Lucrari publicate in tara, in reviste si volume de specialitate in numar de 22.

REZULTATE INTERNATIONALE CA ANTRENOR:

Participare la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980, cu sportivulToma Mihalache;
Participare la Campionate Mondiale cu sportivii: Toma Mihalache, Anitoaie Petre, Naftica 
Costel;
Participare la Campionate Europene cu sportivii: Toma Mihalache(loc 3), Anitoaie Petre, Naf-
tica Costel, Maftei Marius;
Participare la Campionate Balcanice, Cupa “Tarilor Latine”, Cupa “Prietenia”.
 Pe parcursul anilor strange, ca antrenor cu sportivii sai, un numar de peste 470 de 
medalii pe plan intern si peste 80 in competitiile internationale.
 Dintre cei mai reprezentativi sportivi amintim: Toma Mihalache, Anitoaie Petre, Naf-
tica Costel, Maftei Marius, Moraru Ion, Hazincop Adrian, Sauciuc Costel, Pascal Mihai, Luca 
Mihai, Nechifor Dumitru, Ion Ene Mircea, Toma Stefan, Chirazi Marin, Ciobanu Marius, 
Stanculet Gabriel, Comanescu Nicolae, Ciocoiu Mihail, Spatarel Eugen si altii.

FUNCTII OFICIALE OCUPATE:

Vicepresedinte al Federatiei Romane de Judo;
Membru in Biroul Federatiei Romane de Judo;
Membru in Colegiul Central al Antrenorilor in perioada 1995-2000;
Membru al Comisiei Judetene de Judo din anul 1969 si Presedinte al Comisiei timp de 12 ani;
Membru fondator al Asociatiei Judetene de. Judo ocupand functia de Vicepresedinte;
Din 2004 Antrenor Coordonator Sectia de Judo a Clubului Sportiv „Politehnica” Iasi.

 Nascut in anul 1947, pe 13 aprilie in Valeni, judetul Vaslui. Absolva 
Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Iasi, in anul 1969 si ICEF Bucur-
esti in anul 1974. 
 Ocupa functia de Lector Universitar Doctor la Catedra de Educa-
tie Fizica si Sport a Facultatii “Gheorghe Asachi”, Iasi. Este in acelasi 
timp si antrenor al sectiei de judo al Clubului Sportiv ,”Politehnica” Iasi.
In anul 1969 infiinteaza sectia de judo C.S.S. Unirea Iasi, angajat ca pro-
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LECTIA DE JUDO

HIZA GURUMA

Hiza Guruma - in traducere roata in jurul genunchiului. Este 
un procedeu ce intra in categoria tehnicilor de picior, ASHI 
WAZA. Face parte din primul grup al celor 40 de aruncari 
traditionale din judo, dezvoltate de Jigoro Kano. Este inclus 
de asemenea in actuala clasificare a celor 67 de tehnici de 
aruncare ale Institutului Kodokan. Procedeul pretinde con-
tor si coordonare. De aceea este mai greu de insusit intr-
o forma corecta, iar in competitii nu este aplicat decat de 
marii experti.
Descriere generala. Se blocheaza inaintarea piciorului drept 
al adversarului prin plasarea talpii priciorului stang la nivelul 
genunchiului; adversarul este trantit cu ajutorul actiunii co-
ordonate a bratelor. 

DICTIONAR: Hiza=genunchi; Guruma=roti.

 Pregatirea. Exista mai multe situatii favorabile pentru a aplica Hiza Guruma. Voi 
descrie pe cea mai simpla, in care tori are priza fundamentala, iar uke se afla cu piciorul 
drept in spate si se pregateste sa inainteze.
 Atacantul isi aseaza piciorul drept(de sprijin) spre dreapta si indoindu-l se deze-
chilibreaza putin inapoi. Celalalt picior(de atac) se plaseaza aproape intins,cu portiunea 
anterioara a talpii deasupra genunchiului drept al lui uke, putin spre exterior.
 Aruncarea. Faza aruncarii propriu-zise este inseparabil legata de faza dinainte 
,care corespune cu momentul avansarii lui uke cu piciorul drept, picior pe care tori il blo-
cheaza cu talpa stanga. Executa in acelasi timp o actiune cu bratele, impingand cu mana 
dreapta si tragand cu mana stanga. Cand actiunea este pe final, tori trage cu mana stanga 
in jos, spre soldul sau stang. Miscarea bratelor lui tori este una de forma circulara, re-
zultand dezechilibrarea lui uke pe piciorul drept si rasucit spre dreapta. Inaintarea lui uke 
fiind blocata de talpa lui tori, primul va cadea avand ca punct de rotatie genunchiul stang. 
Este important ca tori sa isi rasuceasca corpul spre stanga in momentul actiunii de proiec-
tare a adversarului.
 Asigurarea si autoasigurarea. Uke va cadea spre stanga lui tori si va avea posibili-
tatea ca in momentul caderii sa efectueze o bataie cu bratul stang in sol, tori mentinandu-l 
cu mana lui stanga. In exersarea acestui procedeu tehnic de catre incepatori, caderea nu 
este una dura. In aplicarea lui corecta de catre judoka avansati, uke va fi rotit brusc, in 
consecinta, va trebui sa actioneze rapid, pregatit pentru o cadere laterala(yoko ukemi).
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