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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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MESAJE ADRESATE CITITORILOR REVISTEI VIRTUALE ORA DE JUDO 
CU OCAZIA SARBATORILOR DE IARNA!!!

 “Cu ocazia sfarsitului de an, doresc sa ii felicit pe toti cei care au contribuit, 
într-o forma sau alta, la desfasurarea activitatii în cadrul Federatiei Române de Judo. 
De asemenea, le urez toturor iubitorilor de judo din Romania un sfarsit de an cu multe 
bucurii, sanatate si impliniri, precum si un an nou olimpic cu rezultate cat mai bune 
pentru judo-ul românesc.
 Va felicit si va transmit aceleasi urari si dumneavoastra, celor care contribuiti 
la Revista Virtuala Ora de Judo, multumindu-va în acelasi timp pentru activitatea de 
promovare a judo-ului în Romania.”

Marius VIZER – Presedinte Federatia Internationala de Judo

 “Doresc un An Nou 2012, plin de fericire, tuturor cititorilor revistei Ora de 
Judo, iar redactorului  sau se cuvine sa-i daruim recunostiinta noastra si sa-i uram multa 
sanatate si putere de munca. Sarbatori  fericite  si  La Multi Ani!”

Anton MURARU – colaborator revista, centura neagra 8 Dan KDK

 “Celor peste 5000 de cititori pe care revista ii are de la lansare, doresc sa le urez 
ca vremurile ce vor veni sa le aduca bucurie in inima si pace in suflete, iar Anul Nou sa 
ii gaseasca sanatosi si voiosi! LA MULTI ANI TUTUROR!!!”

Eduard Cosmin ZGORCEA – Redactor sef Revista Virtuala ORA DE JUDO

*DATORITA PROBLEMELOR TEHNICE NU AM PUTUT PUBLICA URARILE LA TIMPUL POTRIVIT
VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE



SALA FLOREASCA 10-11 DECEMBRIE 2011

 Festivalul Romanesc de Judo este o continuare a unei competitii de traditie, organizata in trecut 
de federatie in colaborare cu revista Cutezatorii. Competitia ce a purtat denumirea de Cupa Cutezatorilor, 
iar mai apoi de Festivalul National de Judo al Copiilor, a fost organizata pentru prima data la 8 luni de la 
infiintarea Federatiei Romane de Judo.
 Prima sala ce a gazduit intrecerea a fost cea a clubului Dinamo din Bucuresti ,la startul competi-
tiei aflandu-se 400 de mici judoka de la mai multe sectii din tara. Meciurile s-au desfasurat pe 2 suprafete 
de concurs acoperite cu saltele de lupta,  pe care micii judoka au demonstrat ca au talent si calitati deose-
bite. Competitia a devenit una de nivel national incepand cu anul 1969, iar din 1970 a capatat de numirea 
de Festivalul Pioneresc de Judo. In anul 1988 a fost organizata la Oradea cea de-a XX editie, la care au 
participat, in faza finala pe tara, 40 de selectionate judetene si 22 de reprezentative ale Cluburilor de Judo 
Pionerul, cu un total ce a depasit 800 de sportivi.
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 Asociatia Municipala de Judo Bu-
curesti a preluat sub patronajul sau acest 
concurs, reluand o competitie care an de 
an a cunoscut un succes deosebit.
 Editia din anul 2011 se afla la jubi-
leu, fiind a X-a editie de la reluarea acestei 
frumoase competii, demonstrandu-se inca 
o data ca judo-ul din Romania dispune de 
o larga baza la nivelul copiilor, baza ce tre-
buie neaparat sustinuta de catre cei ce se 
afla in varful Federatiei Romane de Judo.  
Totul va depinde de modul in care, cei ce 
raspund de viitorul acestor copii, vor re-
aliza o trecere graduala, nu vor arde etape 
de pregatire si vor realiza promovarea mi-
cilor judoka spre marea performanta.
 Pentru aceasta frumoasa realizare, 
pentru reusita totala si pentru faptul ca an  
de an se organizeaza Festivalul Romanesc 
de Judo, se cuvine sa ii adresam domnului 
Jean Diaconescu - presedintele Asociatiei 
Municipale de Judo Bucuresti, sincere fe-
licitari si totodata prin domnia sa aceleasi 
frumoase urari entuziastului sau colectiv 
de organizatori, antrenori, arbitrii si parinti 
care au mentinut acest concurs sub denu-
mirea de Festivalul Romanesc de Judo. Pe 
site-ul oficial al revistei, la sectiunea me-
dia, veti putea gasi  afisate rezultatele in-
registrate la Festivalul Romanesc de Judo, 
editia 2011. Rezultatele ne-au fost puse la 
dispozitie de catre Asociatia Municipala 
de Judo Bucuresti, careia ii multumim.

REGAL DE JUDO IN BUCURESTI
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SALA FLOREASCA 10-11 DECEMBRIE 2011

Realizatorii materialului:
Anton MURARU

Eduard Cosmin ZGORCEA
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PRIMELE CAMPIONATE ALE ROMANIEI

 In primavara anului 1969 (27-30 martie), la mai putin de un an de la infiintarea Federatiei Romane  
de Judo, sala Floreasca a gazduit prima competitie internationala de specialitate, numita Campionatele In-
ternationale de Judo ale Romaniei. La editia inaugurala au fost invitate puternicele formatii ale, U.R.S.S., 
R.D.G., Cehoslovaciei si Bulgariei. In fata reputatilor campioni europeni si mondiali din reprezentativele 
URSS, RDG si Cehoslovacia, cum era de asteptat, judoka romani nu au putut atinge nivelul unei competitii  
mondiale. Cu toate acestea ei au avut de profitat de nivelul  celorlalti participanti, putandu-se astfel ridica si 
acomoda cu acest gen de competitii , reusind in scurt timp sa atinga ei insusi un nivel modial . Campionatele 
Internationale ale Romaniei au fost incluse in calendarul F.I.J. si U.E.J. fiind organizate  anual, cu o luna 
inaintea Campionatelor Continetale  si Mondiale.
 Campionatele Internationale ale Romanei, au constituit o rampa de lansare, un start pentru viitorii 
campioni olimpici : Valeri Nevzorov, H.Kibrozaschvili - URSS; M. Gamba –Italia; V. Tochuluian si Jean 
Louc Rouger - Franta, dar si pentru viitori  campioni europeni si mondiali : Mircea Fratica, Nicolae Vlad, 
Cioc Mihai, Serban Cornel Ilie, Constantin Nicolae – Romania; H. Rodiguez-Cuba; I..Petrov - Bulgaria; A 
Adamcic – Polonia; Klaus Glahn, H  Resseman, F. Kruger, H Zernikof, K.H.Lehman - Germania; J Mou-
nier, J. P. Coche, A. Parissi, M. Allexander – Franta s.a.m.d.
 Campionatele  de Tineret ale Romaniei  au debutat in luna septembrie a anului 1969, si au  fost 
incluse, de asemeni in calendarul  Uniunii Europene de Judo. La startul fiecarei editii ale campionatelor se 
aflau judoka din 15 – 16 tari. Din rindul medaliatilor au promovat, cu timpul, in elita europeana si  mondiala  
peste 170 de judoka.
 Campionatele internationale ale Romaniei au constituit o rampa de lansare pentru sportivii romani,  
cum ar fi: Dani Gheorghe, Clinci Adian, Szabo Arpad, Cioc Mihai, Olar Benonie, Bolobose Dragos, Olteanu 
Ion, Domnar Ioan, Onodi Bella, Teszari Zoltan, Croitoru Adrian  si Alexandru Lungu, care au cucerit titluri 
si medalii la Campionatele Europene si Mondiale.

Campionate Europene, Campionate Mondiale si Jocuri Olimpice

Campionatul European 1973 - in zilele de 10-16 mai 1973, la Palacio de Los Sportes din Madrid Spania, 
lotul Romaniei debuta la competitia continentala, aflata atunci la cea de-a 22-a sa editie. Clasata, in final, 
pe locul 7, selectionata Romaniei(in care au luptat doar cu 4 judoka, din cele   5 categorii ) si-a  facut o in-
trare mai mult de cat promitatoare. Au facut parte din echipa: Lazar Moldovan, Cornel Roman, Ionel Lazar, 
Dumitru Alexandru(a ajuns dupa terminarea campionatelor pe echipe) si Gheorghe Dumbrava, antrenor 
Gheorghe Donciu, conducator Anton Muraru.
Campionatul European 1975 - Iacob Codrea la categoria +93 kg a ocupat locul V.
Campionatul European 1976 - Toma Mihalache la categoria 80 kg a ocupat locul V.
Campionatul European 1977 - Szabo Arpad la categoria 60 kg a ocupat locul III iar la echipe, reprezentativa 
Romaniei s-a clasat pe acelasi loc III.
Campionatul European 1978 - Szabo Arpad la categoria 60 kg a ocupat locul III. In acelasi an la Campion-
atul European de juniori, Cioc Mihai la categoria +95 kg a ocupat locul II, iar Olar Benone 53 kg, Domnar 
Ioan 60 kg si Onodi Bella 65 kg, au ocupat locurile III.
Campionatul European 1979 - Nicolae Vlad la categoria 71 kg si Toma Mihalache au ocupat locurile III.
Campionatul European 1980 - Nicolae Vlad la categoria 71 kg a ocupar locul I, Constantin Niculae la 65 kg 
si Mircea Fratica la 78 kg, au ocupat locurile III.
Jocurile Olimpice de la Moscova 1980 - Mircea Fratica la categoria 78 kg si Radu Daniel la categoria 95 
kg au ocupat locurile V.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMANIEI
-rezultate internationale inregistrate de Romania la marile competitii intre anii 1975 si 1990-
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PRIMELE CAMPIONATE ALE ROMANIEI

Campionatul European 1981 - Niculae Constantin la categoria 65 kg a ocupat locul I, Szabo Arpad catego-
ria 60 kg locul II si Topliceanu Simion categoria 71 kg locul III. In acelasi an la Campionatul European de 
juniori Geana Sebastial la +95 kg a ocupat locul II.
Campionatul European 1982 - Fratica Mircea la categoria 78 kg a ocupat locul I. La juniori, campionat 
desfasurat in Municipiul Targoviste, Serban Ilie la categoria 65 kg si Polint Attila categoria 85 kg, au ocupat 
locurile III.
Campionatul European de juniori 1983 - Lazar Silviu la categoria 60 kg si Nagy Istvan 65 kg ,au ocupat 
locurile III.
Campionatul Mondial 1983 - Fratica Mircea la categoria 78 kg si Cioc Mihai la +95 kg au obtinut locurile 
III.
Campionatul European 1984 - Nagy Istvan la categoria 71 kg si Cioc Mihai la Open au obtinut locurile III. 
La juniori Drambe Dorin 65 kg si Lazar Silviu 60 kg au ocupat locurile III.
Jocurile Olimpice de la Los Angeles 1984 - Fratica Mircea la categoria 78 kg si Mihai Cioc la Open s-au 
clasat pe locurile III.
Campionatul European 1985 - Serban Ilie la categoria 65 kg a ocupat locul I, in timp ce colegul sau de lot 
Dani Gheorghe, la categoria 65 kg,  a ocupat locul II. La juniori Drambe Dorin categoria 65 kg si Clinci 
Adrian categoria 95 kg au ocuat locurile III.
Campionatul Mondial de juniori 1986 - Clinci Adrian la categoria 95 kg a ocupat locul III.
Campionatul European de juniori 1986 - Olteanu Stanica la categoria 65 kg a ocupat locul II iar Bolbose 
Dragos categoria 60 kg si Lascau Daniel categoria 78 kg au ocupat locurile III.
Campionatul European 1987 - Cioc Mihai la categoria +95 kg a ocupat locul I.
Campionatul European de juniori 1987 - Bolbose Dragos la categoria 60 kg locul I, Lascau Daniel categoria 
78 kg si Iosif Nicolae categoria 86 kg au ocupat locurile III.
Anul 1988 - fara medalii
Anul 1989 - fara medalii
Campionatul European 1990 - Patrascu Stelian categoria 65 kg, Rusu Iulian categoria 78 kg si Grozea Mar-
ian categoria +95 kg au ocupat locurile III.

Realizatorii materialului:
Anton MURARU

Eduard Cosmin ZGORCEA
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UN AN CU ORA DE JUDO 

Realizatorii materialului:
Anton MURARU

Eduard Cosmin ZGORCEA

Revista Virtuala ORA DE JUDO in fata primului an de existenta!

 Incep acest mesaj prin a va multumi voua, cititorilor revistei, 
pentru sprijinul acordat in decursul anului 2011, sprijin fara de care 
astazi nu am fi putut spune ca implinim 1 an. Implinim un an cu totii, 
un an de cand Revista Virtuala ORA DE JUDO si-a facut loc, incetul 
cu incetul, in lumea aceasta minunata a Judo-ului. Intreaga echipa va 
multumeste voua deoarece voi sunteti cei care ne faceti sa scriem, pe 
mine si pe domnul Anton Muraru, despre TRECUTUL SI PREZENTUL 
JUDO-ULUI DIN ROMANIA.
 Bilantul acestui an il pot descrie ca fiind unul pozititv, cu 7 nu-
mere aparute, cu un site oficial in care gasiti in primul rand numerele re-

vistei noastre, materiale video, foto, carti si articole din intreaga lume cu si despre JUDO. Am ales ca motto 
al nostru “Judo asa cum este el: O ARTA” deoarece inainte de a fi fost sport a fost ARTA! Tin sa multumesc 
domnului Andrei Gogiu si Netflow pentru sprijinul acordat in promovarea revistei, ei fiind cei ce se ocupa 
de administrarea site-ului oficial www.oradejudo.ro, sprijin fara de care astazi Ora de Judo nu ar fi fost ceea 
ce este.
 Pentru ca anul 2012 este unul olimpic, doresc sa urez succes tuturor celor angrenati in sistemul de 
calificare, totodata asigurandu-va ca vom fi alaturi de ei prin materiale si interviuri de exceptie, la fel cum 
am facut-o si in anul recent incheiat.

LA MULTI ANI VOUA!!!

     Eduard Cosmin ZGORCEA
  Redactor sef Revista Virtuala ORA DE JUDO
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PENTRU CEI NOI DESPRE CEI VECHI

SERBAN VASILE
 Incerc sa scriu despre doctorul Vasile Serban nu in termeni literari si nici atragator, fiind destul de 
contrariat. Am rascolit intreaga presa scrisa, incluzand si Enciclopedia Judo-ului si nu am gasit nici macar 
un rand  despre acest valoros judoka. Vasile Serban este cel care a adus punctul decisiv, cel al victoriei, in 
anul 1963, pentru  echipa selectionata orasului Bucuresti in intalnirea internationala cu cu reprezentativa  
FSGT Franta. Dupa victoriile obtinute de judoka Bogdan Constantin ICF, Ilie Marinescu IOR, Serban 
Vasile  judoka la Agronomia Bucuresti, aduce punctul decisiv pe tatami-ul(saltele de lupte cu prelata) de 
pe arena de tenis din parcul Progresul, aici s-a luat revansa dupa infrangerea suferita  in anul 1962, pe  pat-
inuarul 23 August. Iata ce a declarat J. Pouillard, conducatorul echipei franceze: “Bucurestenii au fost mai 
buni decât anul trecut. Ne-au depasit prin viteza si rezistenta lor. Mi-au placut cel mai mult Bogdan, Serban 
si Marinescu care au pus mai putin pret pe forta, ei dovedindu-se si buni tehnicienii”.
 Cine este Vasile Serban ? 
 Moldovean nascut in 19 octombrie 1933, in cartierul Nicolae Balcescu din municipul Roman, aici 
a absolvit studiile Scolii Medii Tehnice in promotia 1953, apoi a urmat cursurile de zi ale facultatii de 
Medicina Vetreninara din cadrul Institului Agronomic din Bucuresti, devenid medic veterinar  in 1964. In 
timpul studiilor universitare a facut cunostiinta cu judoul in cadrul sectiei Agronomia Bucuresti, condusa 
de lectorul Ioan Avram. Judo-ul, acest sport-arta, va deveni marea pasiune a intregii sale vieti.
 Repartizat in anul 1965 ca medic veterinar in comuna Fetesti, demonstreaza o mare  capacitate pro-
fesionala si urca ierarhic in 1968 sef de ferma la Iculesti, apoi director la fermele din  Gadiniti si Pancesti, 
apoi director la frma de vaci AEI Miron Costin iar din 1981 ca director la IAS Roman realizeaza “turma de 
aur “ cu 10.000 de capete de oi “merinos“. Inca de la sosirea sa la post, in 1965 el  infiinteaza primul cerc 
de judo la AS. Sanitarul Roman procurand salopete si halate de la scoala tehnica agricola, care intarite au 
fost folosite ca si kimonouri.
 In 1966 infiinteaza prima sectie la AS Metalul Roman. Se deplaseaza la FR Lupte pentru a-si  afilia 
sectia. Este respins de federatie, iar conducerea CNEFS, prin vicepresedintele Miron Olteanu, ii recoman-
da: “las-o moarta ca si dumneata umblii dupa cai verzi pe pereti...te credeam om serios tovarase doctor, vezi 
ca pe la UTM  mai e un nebun...”. Nu a cedat cu toate i-au fost inchise usile salilor de lupte, se muta in sala 
liceului, unde se antrena pe saltele de pat din camin iar zilnic venea cu sareta  la antrenamente. A luat leg-
atura cu comisia de judo a municipiului Bucuresti si va incepe sa militeze pe plan local pentru oficializarea 
judo-ului.
 Convocat la Adunarea Genrala de constituire a Federatiei Romane de Judo in 21 mai 1968, dupa 3 
ani de suferinte, in cuvantul sau a rostit doar “domnule profesor, tovarase general  va multumesc” izbuc-
nind in plans. La plecarea sa de la adunare, a depus secretarului general nou ales, primele cereri de legiti-
mare, pentru mai multi judoka din Roman, ridicate ostentativ de la FR Lupte,  printre ei  au fost atestate si 
primele centuri galbene acordate: Gheorghe Birzu, Gheorghe Draghina, Petru Druc, Nicolae Gogu, Albin 
Nemecec, Dan Mazilu, Petru Druc, Constantin Pinzaru, Adamescu Mihai, comunicand totodata ca are in 
sectie inca 68 de judoka ce urmeaza a fi legitimati, dorind a fi inscrisi in primele campionate. Afland ca la 
primele editii judoka vor participa pe tabele semnate de catre cosiliile judetene, el a cerut sa se urgenteze 
tiparirea de legitimatii.
 Anii s-au scurs vremurile s-au schimbat, antrenorul a ramas acelasi. cel ce venea cu faitonul tras de 
un cal putere si care astepta priponit in fata Dojo-ului, ca instructorul voluntar si antrenorul de a IV-a  sa-si 
termine antrenamentul. Familist, cu o viata ordonata a promovat profesional, nu a uitat nici o clipa marea 
sa dragoste judo, dar si pe linie sportiva  devenind antrenor de categoria I si directorul celei mai mari cres-
catorii de oi.
 De la infiintarea federatiei Vasile Serban a reprezentat  judetul Neamt in Comitetul Federal, a fost 
membru al comisiilor federale pentru juniori si tineret, a reprezentat antrenorii in comisia de competitii si 
in colegiul central al antrenorilor.  A fost distins cu diplome si medalii atat pentru activitatea profesionala 
dar si pentru pasiunea sa pentru judo, fiind purtator al centurii negre 5 dan. Are merite deosebite fiind unul 
dintre meritosii antrenori  care s- au implicat  direct in infiintrea Scolii Romanesti de Judo.

Realizator material: Anton MURARU
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INSTITUTUL KODOKAN

Traditional Kodokan Judo

 Organizatia Traditional Kodokan Judo are scopul de a pastra si promova in Japonia si in lumea in-
treaga forma originala a judo-ului creata de Jigoro Kano.  Un renésance fructuoasa cum zice  Mr .Yamash-
ita. Judo traditional este sistemul Kodokan pe care il cunoastem toti si care implica cunostintele technice: 
agilitate, aptitudine, forta si curaj. Arta vietii a Dr. Kano judo a triumfat: cum zicea “dupa moartea mea 
eu nu voi mai exista dar judo va supravetui in istoria omenirii. Ce adevarat, iata sportul iubit, obsesional 
a fiecarui antrenor, judoka de al practica, perfectiona, de a reusi pentru a deveni poate campion intro zi.
 Istoria scurta si educativa este ca Jigoro Kano elev al diferitelor scoli de Ju-Jitsu prin perseverenta, 
dorinta de a invata  a creat  noul sport numit JUDO. Tanar practicant a ajuns sa fie obsedat de arta martiala, 
avand cosmaruri strigind termene de ju-jitsu in visele lui. Evolutia lui a fost marcata de Maiestri Fukuda, 
Iso ,Tsunetoshi Iikubo. Era un elev perseverent si dornic de a reusi,  in special, dupa lupta intre el si Ken-
kichi Fukushima, care la invins prin surplusul de greutate. La urmatoarea confruntare a celor doi, Kano il 
invinge prin Kata-guruma. Alte technici pregatite pentru aceasta confruntare erau Uki-goshi si Tsuri-komi 
goshi.
 Tanarul Kano si-a dat seama de putera extraordinarea a judoului in formarea personalitatii sportiv-
ilor, si in felul acesta in februarie 1882 cu 9 studenti isi deschide propriul dojo in Eishoji-Temple.
 Om, specialist tanar si iubit a primit saptamanal vizita si suportul maiestrului Jikube scoala de 
ju-jitsu Kito Ryu, pina cand intro zi acesta a afirmat: de acum inainte eu sunt studentul si tu profesorul 
FELICITARI. Tot in acest an judo a fost recunosct oficial.
 Dr. J. Kano a developat un sistem de technici bazat pe evolutie rationala in studierea  artei numita 
Gokyu si formata din 5 grupuri implicand 8-8 technici de Tachi-Waza, si de Ne-Waza  pentru studenti in 
evoluare si sistemul Dan pentru avansati in forma criteriilor de Kata. 
 Intre timp apar si alte sisteme cunoscute ca  Sistemul Kawaeshi, sau Sistemul Geshink, cu avanta-
jele sau dezavantajele lor, dar in final sistemul lui Dr Kano a fost acceptat mondial si cunoscut de toti ca 
Kodokan Judo.
 Dupa formarea Federatiei International de Judo  in iulie 1951, judo cunoaste o dezvoltare in-
credibila, prin organizarea campionatelor internationale pina la Olimpiada, un sport care tot timpul este 
in transformare. Nu trebuie sa spun ca in cei 60 de ani de la existenta IJF-ului  pe plan mondial au fost 
aduse modificari in technici, suprimate. Regulamentul de arbitraj stipula penalizarea luptatorilor care nu 
respectau noile reglementari. 
Pentru ca sa cunoasteti aceste technici vi le descriu:
Kawazu-gake,/Kami basami,/ Daki age ou mochi age,/ Uki-gatame,/ technici de articulatie prin proiectare 
ca Kata Ashi Hishigi, Tate Ashi Hishigi sau Tomoi Hishigi sau technici de strangulare prin proiectare. 
Acuma sa trecem la noile tehnici interzise actual in competitie,  in atac direct  si penalizate cu Hansoku 
Make. 
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Realizator material: Eduard Cosmin ZGORCEA
Prezentare oferita de Julius Bute

 Aceste tehnici  nu vor fii penalizate in situatia in care se relateaza la o combinatie sau un contra 
atac: Kibisu-kata ashi dori /Morote-gari/Te ashi gake/Kuchiki taoshi/Te guruma(mae sau ushiro)/ Obi tori 
gaeshi/Ura kata guruma/Sukui nage/ Uchi mata te ashi dori/ Kata guruma/Ude gaeshi/Ashi oshi taoshi/
Morote komi/Sukui ashi gake/Tani otoshi te ashi gake/Ko uchi ashi dori (makikomi) si O uchi ashi dori 
(makikomi)
 Cum vedeti, unele tehnici fac parte din repertoriul din Gokyu altele sunt zise tehnici uitate de ju 
jitsu. Ca traditia si cunostinta sa nu se piarda, multe tari l-au inclus in asa numitul SHINMEISHO si sunt 
obligatorii la trecerea gradelor superioare de DAN 
 Actual, ma surprinde pozitia unor federatii fata de Kodokan in forma de predare si a interzicerii 
unor tehnici in competitie chiar daca fac parte din sistemul de evolutie al tinerilor judoka prin Gokyu. 
Restrictii sunt aplicate in competitii(un adevarat calvar pentru arbitrii) in provincia Quebec, dar nu in 
Canada, Spania etc. Expertii in Sport justifica aceste masuri prin securitatea in sport reducand accidentele 
sportive. Revenind de la Kodokan anul acesta ma intreb ce diferenta exista intre copiii japonezi si intre 
copiii care practica peste tot in lume sportul preferat? Va pot asigura dupa 38 de ani de judo, accidentele 
in judo nu sint nici mai putine nici mai multe decit in alte sporturi de lupta. Cu toate acestea, judo este un 
sport respectat de virtute si curaj care in ultimii ani a cunoscut o evolutie extraordinara. Implicatia directa 
si perseverenta a Federatiei  Internationale de Judo  prin presedintele actual, Mr. Marius Vizer un vizionar 
al sportului care a reformat sistemul de competitie : Judo Grand Prix, World Cup, Grand Slam si Olim-
piada atrage un numar indefinit in sportul preferat, judo. Modificarile actuale ale tehnicilor si aplicatiilor 
in lupta, suprafata, Golden Score, eliminarea lui Koka, fac ca spiritul de lupta sa se intensifice crescand 
spectacularitatea sportului ceea ce da posibilitate la medializarea ei TV/ Internet /You Tube .
 Datoria noastra este sa nu uitam de unde vine judoul, Kodokan Judo a fost si va fi. Contributia 
noastra este de a cultiva TRADITIA, de a trece cunostintele noastre care sunt la baza educatiei.

Jita-Kyoei(co-prosperitate)
Prof Julius Bute/Go-dan -Canada

INSTITUTUL KODOKAN



pagina 11 Revista Virtuala ORA DE JUDO

LECTIA DE JUDO

Tsuri Komi Goshi

Tsuri Komi Goshi - in traducere aruncarea peste sold cu tragere si 
ridicare. Este un procedeu ce intra in categoria tehnicilor de sold, 
KOSHI WAZA. Face parte din al doilea grup(Dai nikyo) al  listei 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. Este considerat ca fiind unul din procedeele 
preferate ale lui Jigoro Kano.
Descriere generala.  Adversarul va fi scos din echilibru in fata. Tori 
se intoarce cu spatele, coborandu-si centrul de greutate atat de mult 
incat soldurile se vor afla la nivelui coapselor lui uke. Aruncarea se 
efectueaza prin inaltarea soldurilor, aplecarea trunchiului si tragerea 
cu ambele brate.
DICTIONAR: Tsuri=prindere; Komi=tragere; Goshi=sold.

 Pregatirea. Numele pocedeului ne sugereaza rolul bratelor in scoaterea din echilibru prin tragere 
si ridicare ,astfel incat uke sa ajunga pe varfuri. Adversarul este in pozitie statica. Tori duce piciorul drept 
in partea interioara si putin in fata piciorului corespondent adversarului, asezand laba perpendicular pe 
cea a lui uke, sprijinindu-se pe dreptul isi aseaza piciorul stang in fata piciorului stang al lui uke. Priza 
este cea obisnuita, cu modificarea ca mana dreapta tine reverul stang mai sus, aproape de gat ,cu cotul 
indreptat spre axila stanga a adversarului. Odata cu pivotarea si dezechilibrarea, tori il va trage pe uke 
spre sine cu putere ,astfel incat corpurile lor intra in contact. Prin pozitia joasa si prin tractiunea bratelor, 
tori il incarca pe uke pe spatele propriu.
 Aruncarea. Proiectarea se efectueaza prin tragerea puternica cu bratele, intinderea genunchilor 
si aplecarea trunchiului, uke sprijinindu-se pe spatele lui tori. Bratul drept trage in jos, imprimand ad-
versarului acest sens de cadere, iar cel stang dirijeaza miscarea putin spre stanga. Prin intinderea ge-
nunchilor se realizeazainaltarea elastica a soldurilor.
 Asigurarea si autoasigurarea. Uke va cadea pe spate, in fata lui tori. Desi a fost tras puter-
nic, inainte, cu ambele brate, tori are posibilitatea sa tina adversarul, pastrand priza cu mana dreapta si 
tragandu-l in sus de maneca dreapta. Uke, la randul sau, bate cu putere in sol cu bratul stang intins.

Realizator material: Eduard Cosmin ZGORCEA
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