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Ne puteti contacta pe adresa de e-mail redactie@oradejudo.ro

CAUTA-NE PE FACEBOOK SI DA-NE UN LIKE

www.frjudo.ro

Pag 2 Omul 
editiei este cel 
mai de succes 
antrenor pe 
care Romania 
l-a avut vreo-
data. Florin 
Bercean este 
unic in istoria 
judo-ului de 
la noi, reusind 
sa cucereasca 
singura me-
dalie olimpica 
de aur.

PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI In acest numar veti avea placerea sa il cunoasteti 
si sa cunoasteti performantele unui CAMPION al Romaniei. Mircea Fratica, un judoka ex-
trem de valoros, a dus Romania pe cele mai inalte culmi ale Judo-ului Mondial.

Pag 4 Cu totii ne-am dori sa stim cine au fost antrenorii si profesorii nostrii cu adevarat. 
Cum erau ei si ce rezultate au avut in activitatea lor, in perioada in care erau sportivi si se 
luptau pe tatami-urile de la noi din tara si pe cele din afara.Totul veti afla in numarul 6, unde 
puteti vedea primii ani de activitate ai Federatiei Romane de Judo.

LECTIA DE JUDO Procedeul pe care il veti invata acum se numeste Uki Goshi

Mircea Fratica - UN CAMPION
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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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OMUL EDITIEI

FLORIN BERCEAN

O personalitate a sportului romanesc

  Antrenorul Florin Bercean ne demonstra in 2008 ca si in Romania se munceste, se construieste 
si se fac pasi pentru progres chiar daca eforturile sunt mult mai mari iar recunostinta semenilor ramane 
doar o vorba subtire si usoara ca o frunza vesteda purtata de vant.
 Sa nu uitam ca acest om se inscrie cu litere mari printre oamenii care fac ceva pentru semenii lor, 
pentru tara lor, pentru sportul si judo-ul romanesc si rareori sunt zgomotosi, neavand timp sa imparta-
seasca si altora gandurile, planurile, neimplinirile ori 
victoriile lor. Face parte din galeria marilor antrenori 
din  Romania, alaturi de creatori de scoli de sport: 
Ioan Kunst Ghermanescu-handbal, Ioan Cornianu-
lupte, Radu Hutan si Nicolae Navasad-kaiac canoe, 
Ion Popa-box, Octavian Belu-gimnastica.
 Profesorul Florin Bercean, antrenor emerit, 
purtator al centurii negre 6 DAN, ar putea parea, lu-
andu-i in calcul varsta, palmaresul profesional si re-
numele, un personaj venerabil, infasurat in kimono, 
asemeni unui Buda contemplativ, privind cu detasare 
lumea inconjuratoare din mijlocul unui tatami din 
paie de orez. Nu este asa, profesorul Bercean, nascut 
in anul 1963, in orasul Cluj Napoca, este absolvent 
al  Academiei de Educatie Fizica si Sport Bucures-
ti, specializarea Judo. In 2006 obtine Masteratul in 
Stiinta Sportului la Facultatea de Educatie Fizica si 
Sport Cluj Napoca. Practica judo dupa cum urmeaza:
1975 – C.S. Pionierul Cluj-Napoca, antrenor Istvan 
Lenard;
1980 – C.S. Universitatea Cluj-Napoca, antrenor 
Stefan Voda;
1984 – C.S.  I.E.F.S. Bucuresti, antrenor Ioan Hantau;
1982 – component al primului Centru olimpic destinat juniorilor din Romania.
 Ca tehnician, isi incepe activitatea in anul 1988, cand este angajat ca antrenor la Clubul Sportiv 
Municipal Cluj Napoca, unde formeaza sectia de judo cu profil mai mult feminin. In 1990, in urma unui 
protocol semnat intre profesorul Voda Stefan si Florin Bercean, cele doua sectii de judo existente in Cluj 
Napoca fuzioneaza, aparand una singura - Universitatea – C.S.M. Cluj-Napoca. Incepand cu anul 2005 
este angajat ca ofiter de politie la C.S. Dinamo Bucuresti si constituie cea mai performanta sectie a tarii 
- Universitatea-C.S.M. Cluj-Napoca-Dinamo Bucuresti.
 In cei peste 22 de ani de activitate, ca antrenor coordonator al sectiei de judo, cucereste Clujului 
peste 1000 de medalii, la toate nivelele de varsta si competitiile organizate de catre Federatia Romana 
de Judo, Uniunea Europeana de Judo si Federatia Internationala de Judo. Este la carma Lotului Olimpic 
feminin de peste 14 ani, timp in care aduce Romaniei peste 200 de medalii, unele in prima editie, cum 
ar fi:
- prima medalie olimpica de bronz, cucerita de catre Richter Simona, la Jocurile Olimpice Sydney 2000;
- prima medalie de aur la Campionatele Europene de senioare, cucerita de clujanca Moise-Moricz Laura, 
la Wroclaw Polonia in 2000;
- prima medalie de argint la Campionatele Europene de senioare pe echipe, in 2000, la Bruxelles; echipa 
formata din structura U-C.S.M.-Ardaf Cluj-Napoca pentru prima data;
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OMUL EDITIEI O personalitate a sportului romanesc

- cucereste cate doua medalii de aur la Campionatele Europene din 2004 cu Dumitru Alina si Aluas-
Dinea Ioana si in 2010 prin Dumitru Alina si Caprioriu Corina (reprezentand de asemenea Cluj-Napoca);
- prima medalie olimpica de aur, cucerita la Jocurile Olimpice de la Beijing 20008, prin sportiva Dumitru 
Alina;
- obtine consecutiv 5 medalii de aur, la Campionatele Europene de senioare, prin Dumitru Alina.
Este decorat de toti presedintii Romaniei:
- in 2000 Emil Constantinescu – confera Ordinul National “Pentru Merit”, in grad de Cavaler
- in 2004 Ion Iliescu – confera Ordinul “Meritul Sportiv”, in clasa a III-a
- in 2008 Traian Basescu – confera Ordinul “Meritul Sportiv”, in clasa a III-a cu o bareta si Ordinul 
“Meritul Sportiv” in clasa a II-a
 Florin Bercean, angajat al Ministerului de Interne, bucurandu-se de excelente aprecieri si presti-
giu profesional, suporta celebritatea ca pe un rau necesar, straduindu-se sa fie mereu la inaltimea preten-
tiilor impuse de evolutia performantelor in judo-ul mondial. Intrat in legenda si considerat un “monstru 
sacru” al judo-ului,omul Florin Bercean este vazut de familie si cei doi copii ca un sot si un parinte obis-
nuit. Adica tare-tare bun !
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Realizat in colaborare cu Anton MURARU

 Corina Caprioriu(foto dreapta)
a cucerit anul acesta la Paris medalia de 
bronz la Campionatele Mondiale de Judo 
dedicate seniorilor. Aceasta a luptat la 
categoria 57 de kilograme, invingand-
o in lupta pentru locul 3 pe  sportiva din 
Statele Unite ale Americii, Marti Malloy. 
Sportiva noastra, campioana europeana 
in 2010, a invins adversare din Taiwan, 
Ghana, Canada. Drumul spre aur i-a fost 
barat de sportiva japoneza Aiko Sato. 
Ca urmare a infrangerii aceasta a luptat 
in recalificari unde datorita accidentarii 
sportivei din Spania, Isabela Fernandez, 
a acces direct in meciul pentru locul 3, 
de unde a iesit victorioasa prin ippon, in 
prelungiri(Golden Score).  Andreea Chitu(foto stanga) a fost 

cea care a obtinut prima medalie a delaga-
tiei Romaniei la Campionatele Mondiale 
de Judo seniori Paris 2011. Ea a castigat 
medalia de bronz la categoria 52 de kilo-
grame, in urma victoriei din prelungiri in 
fata sportivei franceze Priscilla Gneto.  
 Victoria a fost una frumoasa si im-
portanta deoarece atmosfera creata de pub-
licul gazda, aproximativ 15000 de oameni, 
a fost una ostila.
 Romania a obtinut anul acesta 
la Campionatele Mondiale de Judo de la 
Paris, dedicate seniorilor, doua medlaii de 
bronz prin elevele lui Florin Bercean. 



PRIMELE CAMPIONATE ALE ROMANIEI
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ANUL 1968
CUPA ROMANIEI

Au participat 12 echipe din tara

Loc I - Universitatea Bucuresti, antrenor Niculescu Frankie;
Loc II - I.O.R. Bucuresti, antrenor Urma Liviu;
Loc III - Politehnica Bucuresti, antrenor Ilie Marinescu  si ICF Bucuresti, 
antrenor Cristian Pavelescu;
Loc V - Straja Bucuresti, antrenor  Ghita Lucian si  Metalul Roman, 
antrenor Vasile Serban;
Loc VII - Dacia Orastie, antrenor Gheorghe Barjica  si  ASE Bucuresti, 
antrenor  Ion Constantinescu.

ANUL 1969
CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - SENIORI

Locul I - Rapid Bucuresti, antrenor Gheorghe Donciu
Judoka: Vulgaris Adrian, Georgescu Dan, Gheorghe Vasile, Lascu Cristian, Zamfirescu Nicolae, Tosun 
Viorel, Lapadat Dorin, Saramat Mihai, Alexandru Stefan;
Locul II - Politehnica Timisoara, antrenor Constantin Bogdan
Judoka: Vaidean Viorel, Oprea Traian, Macridin Zlatibor, Gostian Aron, Morariu Sergiu, Zamfir 
Remus,Velicia Ovidiu, Schwartzkoph Stefan, Szabo Geza;
Locul III – ICF Bucuresti, antrenor Cristian Pavelescu
Judoka: Ghita Lucian, Antonie Constantin, Voda Stefan, Tatarescu Bazil, Cristescu Gabriel, Rusnac 
Vasile, Hantau Ioan, Cristian Pavelescu, Herman Ioan;
Locul III – Politehnica Bucuresti, antrenor Marinescu Ilie
Judoka: Florescu Viorel, Cojocaru Ovidiu, Ionescu Florian, Catanescu Adrian, Georgescu Cristian, 
Georgescu Mihai, Marinescu Ilie, Dobre Ioan, Brejbeanu Marcel, Blejdea Gheorghe;
Locul V - Metalul Roman antenor Serban Vasile;
Locul VI - Universitatea Bucuresti, antrenor Niculescu Franchie;
Locul VII – Vagonul Arad, antrenor Botez Mihai;
Locul VIII – Sanatatea Roman, antrenor Serban Vasile.

CAMPIONATUL NATIONAL INDIVIDUAL - SENIORI

Categoria  56 kg
Locul I – Cojocaru Ovidiu, Politehnica Bucuresti
Locul II - Ghita Lucian, IEFS Bucuresti
Locul III – Mihalca Cornel, Vagonul Arad
Locul III – Atomulesi Gheorghe, Metalul Roman

Categoria  80 kg
Locul I – Kaupert Iosif, Vagonul Arad
Locul II – Barbu Aureliu, Geamuri Medias
Locul III – Cartieanu Vasile, Agronomia Bucuresti
Locul III – Gostian Aron, Politehnica Timisoara
Categoria  93 kg
Locul I – Herman Ioan, IEFS Bucuresti
Locul II – Morariu Sergiu, Politehnica Timisoara
Locul III – Tosun Viorel, Rapid Bucuresti
Locul III – Blejdea Gheorghe, Politehnica Bucuresti

Categoria  63 kg
Locul I – Georgescu Eugen, IOR Bucuresti
Locul II – Voda Stefan, IEFS Bucuresti
Locul III – Circiumaru Vasile, Electrica Craiova
Locul III – Filip Alexandru, Geamuri Medias
Categoria  70 kg
Locul I – Ezechil  Nicolae, Politehnica Timisoara
Locul II – Sirbu Nicolae, Universitatea Craiova
Locul III- Tatarascu Bazil, IEFS Bucuresti
Locul III – Macridin Zlatibor, Politehnica Timisoara

Categoria  +93 kg
Locul I – Boscu Gheorghe, Straja Bucuresti
Locul II –  Dinu Cristof, Rapid Bucuresti
Locul III – Cosma Vasile, Metalul Roman
Locul III – Lapadat Dorin, Rapid Bucuresti

Lepadat Dorin primeste centtura galbena
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PRIMELE CAMPIONATE ALE ROMANIEI

Rapid Bucuresti - Campioana Romaniei 1969

ANUL 1970
CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE

CLASAMENTE

SENIORI:   JUNIORI MARI   JUNIORI MICI
1.IEFS Bucuresti  1.Vointa Sibiu    1.Rapid Bucuresti
2.Rapid Bucuresti  2.Vagonul Arad   2.Trotusul Dej
3.Vointa Sibiu   3.Sanatatea Miercurea Ciuc  3.Scoala Sportiva 1 Bucuresti
4.Terom Iasi   4.Scoala Sportiva 2 Bucuresti  4.Sanatatea Miercurea Ciuc
5.Universitatea Craiova
6.Politehnica Timisoara
7.Trotusul Dej
8.ASE Bucuresti
9.Universitatea Cluj
10.Vagonul Arad

PRIMI 10 SPORTIVI AI ANULUI 1970

1. Lazar Ionel - Vagonul Arad
2. Alexandru Dumitru - IOR Bucuresti

3. Filip Alexandru - Vointa Sibiu
4. Boscu Gheorghe - IEFS Bucuresti

5. Lazar Moldovan - Vointa Sibiu
6. Darma Gheorghe - Vointa Sibiu

7. Gheorghe Vasile - Rapid Bucuresti
8. Herman Ioan - IEFS Bucuresti
9. Toth Alexandru - Vointa Sibiu
10. Kaupert Iosif - Vagonul Arad
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PRIMELE CAMPIONATE ALE ROMANIEI

ANUL 1970
CAMPIONATUL NATIONAL INDIVIDUAL

CLASAMENTE

SENIORI

Categoria  63 kg
Locul I – Georgescu Dan, Rapid Bucuresti
Locul II - Lucea Sabin, IEFS Bucuresti
Locul III – Botez Ion, Trotusul Dej

Categoria  93 kg
Locul I – Herman Ioan, IEFS Bucuresti
Locul II – Lazar Ionel, Vagonul Arad
Locul III – Morariu Sergiu, Politehnica Timisoara
Categoria  +93 kg
Locul I – Boscu Gheorghe, IEFS Bucuresti
Locul II – Cosma Vasile, Metalul Roman
Locul III – Nicolau Cristian, CSS 1 Bucuresti

Categoria  70 kg
Locul I – Gheorghe Vasile, Rapid Bucuresti
Locul II – Sarchizian Vasile, IOR Bucuresti
Locul III – Hirsan Doru, Vagonul Arad
Categoria  80 kg
Locul I – Kaupert Iosif, Vagonul Arad
Locul II – Barbu Aureliu, Stiinta Medias
Locul III - Dan Grigore, Universitatea Bucuresti

Categoria  Oppen
Locul I – Boscu Gheorghe, IEFS Bucuresti
Locul II –  Barbu Aureliu, Stiinta Medias
Locul III – Herman Ioan, IEFS Bucuresti

JUNIORI MARI

Categoria  80 kg
Locul I – Lazar Ionel, Vagonul Arad
Locul II – Gheorghe Nicolae, IOR Bucuresti
Locul III – Toth Alexandru, Geamuri Medias
Locul III – Bideac Vasile, CSS 2 Bucuresti

Categoria  93 kg
Locul I – Buzic Ioan, Geamuri Medias
Locul II – Vuscan Doru, CSS 2 Bucuresti
Locul III – Beltzig Mircea, CSS 1 Bucuresti
Locul III – Pirvu Virgil, Carom Onesti

Categoria  63 kg
Locul I – Lazar Moldona, Geamuri Mediasi
Locul II – Pop Stefan, Geamuri Medias
Locul III – Ciotca Vasile, Gloria Bistrita
Locul III – Tamas Mihai, Flacara Rosie Bucuresti
Categoria  70 kg
Locul I – Pop Toated, Geamuri Medias
Locul II – Nyari Ion, Vagonul Arad
Locul III- Caprioru Dan, Flacara Rosie Bucuresti
Locul III – Coman Constantin, Trotusul Dej

Categoria  +93 kg
Locul I – Molnar Lazlo, Geamuri Medias
Locul II –  Holtzingher Gunter, IEFS Bucuresti
Locul III – Dinca Daniel, IOR Bucuresti
Locul III – Cretu Viorel, InsPed. Bucuresti

FOTO Categoria 63 kg, 1970
1.Dan GEORGESCU

2.Sabin LUCEA
3.Ion BOTEZ
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Categoria  58 kg
Locul I – Cires Florin, Flacara Rosie Bucuresti
Locul II - Mihalca Cornel, Vagonul Arad
Locul III – Stan Dumitru, Olimpia Satu Mare
Locul III – Canila Constantin, Nicolina Iasi

Categoria  85 kg
Locul I – Codrea Iacob, Stiinta Medias
Locul II – Richman Calin ,CSS 2 Bucuresti
Locul III – Adamescu Mihai, Metalul Roman
Locul III – Priorok Vasile, CSS 1 Bucuresti
Categoria  +85 kg
Locul I – Alexandru Dumitru, IOR Bucuresti
Locul II – Helsdorefer Gheorghe, CSS 2 Bucuresti
Locul III – Pintica Gheorghe, CSS 1 Bucuresti
Locul III – Mahart Sever, Metalul Roman

Categoria  65 kg
Locul I – Pop Teodor, Geamuri Iasi
Locul II – Nvari Ion, Vagonul Arad
Locul III – Caproiu Dan, Flacara Rosie Bucuresti
Locul III – Meaota Constantin, Metalul Roman
Categoria  75 kg
Locul I – Klaus Andronic, Flacara Rosie Bucuresti
Locul II – Florea Marian, CSS 2 Bucuresti
Locul III- Coman Constantin, Carom Onesti
Locul III – Pop Mircea, Politehnica Timisoara

JUNIORI MICI

PRIMELE CAMPIONATE ALE ROMANIEI

Realizatorii materialului:
Anton MURARU

Eduard Cosmin ZGORCEA

FOTO I.E.F.S. Bucuresti in 1970
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI

MIRCEA FRATICA

 Cine este de fapt Mirea Fratica? Povestea lui incepe cand baietelul vanjos a fost descoperit de catre 
experimentatul antrenor Arjoca Sorin, aflat intamplator in remorca tramvaiului 1, in drum spre scoala. A 
cantarit din ochi si a apreciat bratele, statura atletica, spatele urias si chipul deschis, asa ca l-a intrebat pe 
tanarul Mircea daca vrea sa practice judo-ul de performanta.
 Invitat la primul antrenament, Mircea Fratica, nascut in 1975 in comuna Pogoanele, judetul Buzau, 
a fost incantat de atmosfera si ritualul prezentarii tinerilor judoka. Talent deosebit, avand nativ, o inde-
manare si un simt al miscarii de exceptie, isi insuseste in mai putin de 4 luni tehnicile din kyurile 6, 5 si 4, 
promovand examenele pentru centurile alba, galbena si portocalie.
 In anul 1973, dupa 6 luni, devine campion al categoriei mijlocie, la Campionatul Individual, con-
curand pentru CSS Energia Bucuresti, cucerind in acelasi timp si titlul de Cel Mai Tehnic Judoka al Copi-
ilor  Mici. Promovat la Juniori Mici, in anul 1974 la Pitesti, pierde pentru ultima data intr-un Campionat 
National.
 In 1976, se transfera la Dinamo Bucuresti, cucerind Titlul National-individual al categoriei 80 kilo-
grame, la Juniorii Mari. Castiga medalia de aur la Divizia Nationala pe echipe-seniori. Este selectionat in 
lotul de juniori dar si in Lotul Olimpic.
 Incepand cu anul 1978, vreme de 8 ani detine suprematia pe plan intern a categoriei 78 kilograme, 
concurand pentru CSM Pitesti si Nitramonia Fagaras. In tot acest timp reuseste sa cucereasca de 4 ori titlul 
de Campion Balcanic.
 In 1980, reuseste sa isi treaca in palmares prima medalie la Campionatele Europene de la Viena, 
alaturand bronzul sau medaliei de aur castigate de colegul de la Nitramonia Fagaras, Nicolae Vlad Mircea. 
Urmand exemplul predecesorului sau, Mircea Fratica, urca si el pe cea mai inalta treapta a podimului de 
onoare, la Campionatele Europene din Rostock,in R.D.G., depasindu-l in finala pe rusul Sota Hadareli, 
fostul campion european.
 In anul 1983, se claseaza pe locul III la Campionatele Mondiale de la Moscova, performanta 
anuntand ceea ce avea sa se intample un an mai tarziu, cand Mircea Fratica obtinea un rezultat extraordinar 
la Jocurile Olimpice de la Los Angeles si anume bronzul, dupa victoria din finala mica, in fata japonezului 
Tanaka. Din 1987 devine antrenor iar mai tarziu i se confera titlul de Maestru Emerit al Sportului. 
 Fiind unul dintre cei mai reprezentativi judoka din Romania, avand calitati de bun organizator, 
este cooptat de domnul Marius Vizer in echipa de conducere a clublui sau de fotbal, F.C. Bihor, unde in-
deplineste functia de Manager.

Realizator material: Anton MURARU
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INSTITUTUL KODOKAN

O vizita in Japonia

 In randurile ce urmeaza am sa redau integral scrisoarea de prezentarea facuta de  profesorul 
romano-canadian stabilit in Montreal, Julius Bute, posesor al centurii negre 5 DAN, Institutului Ko-
dokan.

 “ Cum toti stim, Kodokanul a fost creat de catre Jigoro Kano, fondatorul judo-ului in 1882, de-
venind imaginea perfectiunii in judo. Mii de judoka se pregatesc anual in Insitutul Kodokan din Tokyo, 
Japonia, pentru competitii, pentru perfectionarea tehnicii de lupta.
 Judo-ul nu este numai sportul-lupta pentru superioritate, lupta celor tari si agili-este si sportul per-
fectiunii tehnicilor in forma KATA. De multe ori am fost profund impresionat de cei ce spuneau ca au fot 
la Kodokan. Intr-adevar, multi au fost in vizita, dar putini au reusit sa puna piciorul pe tatamiul Dojo-ului 
Central, situat la etajul 7 al cladirii Institutului.
 Anul acesta, in perioada 17-25 iulie, a fost a doua oara cand m-am aflat la Kodokan si pot sa va spun 
cu bucurie ca placerea mea a fost una extrema. In primul rand, mi-am revazut vechiul prieten, pe Sandu 
Chirila, venit cu Lotul National al Romaniei de Kata, masculin si feminin, un adevarat cronicar al judo-ului 
si cunoscator de cauza. Judo este in sufletul lui o adevarata obsesie(in sensul pozitiv), lucru fata de care am 
tot respectul. In al doilea rand, anul acesta Kodokanul a pus la formare cei mai renumiti instructori, de la 8 
DAN in sus.  Antrenamentele au fost de o mare calitate. Multi dintre noi au fost competitori internationali 
sau mondiali, uniti sa gaseasca cel mai mic detaliu pentru superioritate sau perfectiune.
 Personal, am fost interesat de Goshin Jutsu, Itsutsu no Kata, Kime no Kata, Koshiki no Kata, care 
fac parte din repertoriul meu pentru competitii. Rezultatele le stiti, deci nu ma laud. Koshiki no Kata am 
terminat-o anul acesta si sunt in Canada, alaturi de partenerul meu Roger, primul in aplicatie. Bucuria a fost 
extraordinara si datorita prezentei marelui Diaogo, 10 DAN Kodokan, o persoana de admirat, care si astazi 
la varsta inaintata studiaza Koshiki, sustinand ca este o lucrare a vietii neterminata. Marele Diaogo este un 
profesor cu o dedicatie si o metodologie de a preda admirabila.
 Intors in Canada, entuziasmul nu a scazut. Impreuna cu partenerul meu suntem prima pereche de 
kata din istoria judo-ului canadian care am participat la o asemenea formare si care am fost acreditati de 
catre Kodokan. Tadashi Sato, 8 DAN, ne spunea dupa prezentare: “Canada poate fi mandra de voi” . 
 In acelasi timp mi-am adus aminte ca intr-adevar este asa, insa inainte de toate, trebuie sa multu-
mesc Scolii Romanesti de Judo pentru ceea ce sunt astazi si fata de care sunt recunoascator. Multumesc 
domilor Botez Mihai, Doru Harsan, Muresan Stefan si nu in ultimul rand domnilor Anton Muraru si Platon 
Mihai, pentru formarea mea.
 Primele demonstratii de kata le-am inceput in 1980, la Casa Sindicatelor Arad. Am promovat ideea 
si in Canada, devenind primul campion mondial Masters-Ottawa, Canada. Visul meu s-a realizat, Kata fa-
cand astazi parte din programul Federatiei Internationale de Judo, cu o participare si interes din partea unui 
numar mare de tari.
 Cum afirmam si zic si astazi, prima data visez si apoi ma uit dupa solutii de a-mi realiza visul. ”

Realizator material: Eduard Cosmin ZGORCEA
Prezentare oferita de Julius Bute
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28 OCTOMBRIE 2011

ZIUA INTERNATIONALA A JUDOULUI

 Va doresc o ZI A JUDO-ULUI MONDIAL fericita! Pen-
tru prima data în istorie, o zi intreaga dedicata sportului nostru a 
fost infiintata. Stiu că multi dintre voi, au pregatit un eveniment 
special pentru a celebra dimensiunile educationale ale judo-ului. 
Sunt foarte mandru si putem fi cu toti foarte mândri de acest 
lucru. Va multumesc fiecaruia dintre voi. 
 Federatia Internationala de Judo, in misiunile sale, are 
datoria de a dezvolta judo-ul in toate sectoarele. Cand Maestrul 
Jigoro Kano a fondat Judo în 1882, a dorit să creeze un mijloc de 
educatie şi a facut-o. Acesta este fundamentul disciplinei noas-

Realizator material: Eduard Cosmin ZGORCEA

Mesajul domnului Marius Ladislau VIZER cu ocazia ZILEI MONDIALE A JUDO-ULUI

tre. In zilele acestea, vreau ca aceasta dimensiune sa fie mai bine cunoscuta de către toti judoka şi in general 
vorbind de catre toata lumea. 
 28 octombrie, ziua de nastere a lui Jigoro Kano, va fi de acum o zi anuala a recunoasterii judo-ului 
şi valorilor sale. Aceasta zi va fi una a tuturor judoka. Imi doresc ca toti practicantii, cluburi, federatii na-
tionale si federatii continentale sa sublinieze maretia judo-ului.
 In acest an valoarea de RESPECT a fost alesa ca tema principala a Zilei Mondiale a Judo-ului. Dar 
aceasta actiune la nivel mondial nu se limiteaza doar la o singura zi, acum trebuie sa lucram pentru a asigura 
succesul acesteia si contez pe voi pentru a o promova eficient.
 Cu toata prietenia si respectul pentru munca depusa zilnic în dojo-urile din intreaga lume,
     
     Marius Ladislau VIZER
             Presedinte IJF
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LECTIA DE JUDO

Uki Goshi

Uki Goshi - in traducere zborul peste sold. Este un procedeu ce intra 
in categoria tehnicilor de sold, KOSHI 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 teh-
nici de aruncare ale Institutului Kodokan. Este cunoscut ca fiind unul 
din procedeele preferate ale lui Jigoro Kano. Este demonstrat in cadrul 
Nage no Kata.
Descriere generala.  Adversarul va fi scos din echilibru pe piciorul 
drept, inainte. Tori(cel ce ataca) se intoarce cu spatele catre Uke(cel ce 
este atacat), il cuprinde talia cu bratul drept si il arunca printr-o mis-
care de rasucire a bazinului de la dreapta spre stanga.

DICTIONAR: Uki=zbor; Goshi=sold.

 Pregatirea. Pentru un incepator este mai facil sa isi insuseasca baza generala a miscarii in con-
ditiile unui adversar static. Uke se afla cu picioarele pe linia frontala, avand o deschidere mai mare decat 
cea normala. Tori, din priza clasica, scoate adversarul din echilibru inainte, actionand in special prin 
flexarea pumnilor. Scopul principal al fazei de pregatire este ca tori sa se intoarca cu spatele spre uke si 
sa il scoata in acelasi timp din echilibru. pentru incepatori este mai simplu sa se execute o pivotare prin 
asezarea piciorului stang pe linia mediana. In timpul intoarceii mana dreapta a lui tori paraseste priza de 
la rever si se duce sub axila stanga a lui uke. Tot bratul drept al lui tori va curpinde bazinul lui uke, palma 
asezandu-se aproape de rinichiul drept, fara insa a apuca de kimono sau centura. Dezechilibrarea lui uke 
poate fi puternica, tori folosind ambele brate, indeosebi pe cel drept, care a inconjurat talia lui uke. Mana 
stanga ce tine bratul lui uke are rolul de a trage, accentuand  si mai mult dezechilibrarea
 Aruncarea. In linii mari ,aruncarea se realizeaza incarcand corpul adversarului pe spatele celui 
care arunca si imprimandu-i o miscare de sus in jos, in special de la dreapta la stanga. Regiunea feselor 
trebuie sa fie in permanent contact, strans, cu adversarul. Aruncarea se realizeaza prin rasucirea bazinului 
de la dreapta la stanga. In timpul actiunii, bratul drept contiuna sa il dezechilibreze pe uke, iar in faza 
de aruncare are rolul sa il incarce pe spatele lui tori si apoi sa il ridice de la sol. Mana stanga, pe langa 
dezechilibare ,are rol de dirijare, tragandu-l pe adversar in jos si in special de la dreapta spre stanga.
 Asigurarea si autoasigurarea. Caderea lui uke se face de la inaltimea soldului lui tori, el fiind 
rasturnat si proiectat cu viteza. Este necesar ca uke sa cunoasca scoala caderii procedand astfel: va intin-
de bratul liber(stangul), lovind solul cu zgomot, capul fiind flexat, eventual asezandu-se talpa dreapta pe 
saltea ,ridicand putin bazinul. Tori il asigura pe uke, mentinand priza cu mana stanga de maneca dreapta 
si tragandu-l in sus cu putin timp inainte de a atinge solul. In timp ce uke cade, tori indoaie genunchii si 
apoi imediat ii intinde, contribuind la ridicarea lui uke si deci atenuand din soc.

Realizator material: Eduard Cosmin ZGORCEAJigoro Kano(Tori) si Yamashita
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