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Judo asa cum este el: O ARTA!



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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Fetele de aur ale Romaniei

 Ora de Judo, revista 
dedicata Judo-ului si ajunsa la 
numarul 8, vine in intampin-
area iubitorilor acestui frumos 
sport-arta cu un numar special, 
un numar dedicat Jocurilor 
Olimpice de la Londra dar si 
unor fete, asa cum le-am spus 
si in titlu, de aur. Nu ma feresc 
de cuvantul aur deoarece toate 
sunt campioane europene, 
multiple medaliate national 
si international. Sub atenta 
indrumare a antrenorilor lo-
tului olimpic, carora le mul-
tumesc pe aceasta cale pentru 
ajutorul acordat in realizarea 
acestui interviu in oglinda, 

ului in momentul cuceririi me-
daliei de aur la Campionatele 
Europene din 2010 de la Vie-
na. A fost pariul castigator al 
unui antrenor extraordinar, a 
fost pariul lui Florin Bercean. 
Cu siguranta cea mai mare sur-
priza a anului 2012, o reprez-
inta Andreea Chitu. Medalia 
europeana de aur de la Chely-
abinsk, vine ca o confirmare 
a bronzului mondial obtinut 
la Paris. De ce au fost atat de 
mari aceste doua medalii ale 
Andreei? Pentru ca ambele fi-
nale au fost in fata reprezent-
antelor tarilor gazda  si erau 
necesare pentru olimpiada.

Florin Bercean si Simona 
Richter, aceste fete minunate 
au crescut de la competitie la 
competitie si nu de putine ori 
au fost momentele cand ne-au 
dat lacrimile la aflarea rezul-
tatelor lor. Sa facem un exer-
citiu scurt de memorie si sa ne 
aducem aminte de lacrimile 
Alinei Dumitru pe podimul 
olimpic. Cati am plans alaturi 
de ea? Cu siguranta multi si 
mai multi dintre dumneavoas-
tra ati fost mandrii sa auziti 
pentru prima oara imnul Rom-
aniei, intr-o intrecere olimpi-
ca, la judo. Corina Caprioriu, 
fata ce uimea lumea judo-

Realizator Eduard Cosmin ZGORCEA

Corina Caprioriu in kimono albastru
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Z.E.: Cum de ati ales judo, un sport ce presupune contact fizic?

Alina Dumitru: pentru ca 
eram prea firava si voiam sa 
ma întaresc.

Andreea Chitu: imi placea sa 
ma bat cu copii.

Corina Caprioriu: fratele meu 
practica judo de 4 ani  si m-a 
luat si pe mine la sala.

Z.E.: Daca nu ar fi fost judo ce ar fi fost?

Alina Dumitru: fotbal. Andreea Chitu: gimnastica.Corina Caprioriu: gimnastica.

Z.E.: Cine a fost primul antrenor si cum il descrieti?

Alina Dumitru: Campeanu 
Emanoil, este  un om bun ,su-
fletist, care este dedicat activi-
tatii pe care o desfasoara.

Andreea Chitu: Florescu Con-
stantin, un om care avea priza 
la copii, tot timpul zambitor 
si bine dispus, ne-a prezentat 
judo intr-un mod foarte atrac-
tiv si ca urmare am ajuns in 
sala de judo unde preda dum-
nealui.

Corina Caprioriu: Batkai 
Adalbert, un om care stie ce 
vrea si care a pus pasiune in 
tot ceea ce a facut pentru sport 
atat ca profesor la scoala cat si 
ca antrenor de judo.

Z.E.: Au fost momente în care ati vrut să renuntati şi dacă da de ce?

Alina Dumitru: da, dupa 
J.O. de la Atena dupa ce am 
pierdut bronzul in ultimele 10 
secunde din meci.

Andreea Chitu: nu.Corina Caprioriu: nu.

Z.E.: Care este modelul de sportiv  roman sau străin din judo şi din sport pe care îl urmati?

Alina Dumitru: Nu am avut 
in judo, dar din fotbal pe Gica 
Hagi.

Andreea Chitu: Giorgii Zanta-
raia, din judo.

Corina Caprioriu: Nadia 
Comaneci.

Z.E.: Va rog pe fiecara sa va descrieti colegele, daca sa poate.

Alina Dumitru: Suntem ca ni-
ste surori, ne intelegem foarte 
bine si ne suntem alaturi si la 
bine si la greu.

Andreea Chitu: Sunt persoane 
hotarâte si ambitioase, care nu 
renunta si nu se lasa invinse 
de nimeni si nimic in ating-
erea scopului propus.

Corina Caprioriu: Sunt per-
soane care stiu ce vor, atat pe  
plan profesional, cat si pe cel 
personal.
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Z.E.: Ce sfat le puteti da copiilor ce astăzi practică judo la noi in tara?

Alina Dumitru: Judo va ajuta 
sa va dezvoltati  fizic si psihic 
in mod optim si vă ajuta sa fiti 
disciplinati. 

Andreea Chitu: Sa nu renunte 
pana ce nu si-au atins telul 
propus.

Corina Caprioriu: Sa practice 
judo cu placere, deoarece este 
un sport deosebit si complex, 
pe care practicandu-l nu te 
poti plictisi.

Z.E.: In final as vrea sa va adresez rugamintea de a transmite un mesaj pentru revista si cititorii ei, nu inainte 
sa va multumesc pentru amabilitate si sa va urez succez in competitiile viitoare.

Alina Dumitru: Multa sana-
tate si succes in activitate!

Andreea Chitu: Succes in ac-
tivitatea desfasurata si cat mai 
multi cititori!

Corina Caprioriu: Succes in 
tot ceea ce realizati si multe 
multumiri pentru ca sunteti 
alaturi de noi si ne urmariti 
activitatea!
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 Londra, capitala Marii 
Britanii, este gazda intrecerilor 
olimpice de vara. Mai sunt cat-
eva zile si se va da startul com-
petitiilor sportive, unde, Romania 
ca in fiecare an, va avea foarte 
multi reprezentanti. Judo-ul este 
anul acesta reprezentat de 6 spor-
tivi, 5 calificati direct si unul 
calificat datorita cardului oferit 
de catre Uniunea Europeana de 
Judo. Vom avea, ca si la Beijing 
sau Atena, un oficial, in persoana 
arbitrului international Ioana Ba-
biuc, premiata de curand cu titlul 
de “Cel mai bun arbitru”, sectiu-
nea feminin.

Jocurile Olimpice 2012

 Alina Alexandra Dumit-
ru este campioana olimica en-
titre, este judoka in care Romania 
isi pune cele mai mari sperante in 
a cuceri o noua medalie olimpi-
ca. Nascuta pe 30 august 1982 in 
Ploiesti, sportiva romanca a fost 
descoperita de antrenorul bucur-
estean Emanoil Campeanu. Este 
medaliata de 8 ori cu aur la Cam-
pionatele Europene, dintre care de 
5 ori consecutiv, de 2 ori cu bronz 
si de 3 ori la Campionatele Mon-
diale a reusit sa ocupe locul III. dar si a sportului romanesc, fiind 

prima judoka romanca medaliata 
cu aur la intrecerea olimpica, re-
usind ca in semifinala sa isi de-
paseasca complexul reprezentat 
de marea judoka japoneza Tani 
Ryoko Tamura. Din acel mo-
ment totul a fost clar, avandu-l 
alaturi pe cel mai bun antrenor 
european la feminin, Florin Ber-
cean, finala nu a reprezentat de-
cat o alta revansa pentru mondi-
alul din 2005, in fata cubanezei 
Yanet Bermoy, pe care o invinge 
la Ippon in numai 80 de secunde.

La intoarcerea din China Alina 
Dumitru este decorata de catre 
presedintele Traian Basescu cu 
medalia „Meritul Sportiv” clasa 
I. Prin rezultatele ei, Alina a ag-
atat numele Romaniei pe harta 
olimpica, reusind la Beijing vic-
toria suprema. Micuta sportiva a 
declarat ca Londra va fi ultimul 
ei concurs, ea retragandu-se deo-
arece doreste sa isi intemeieze o 
familie. Pe plan intern, la Cam-
pionatele Nationale de seniori, 
Alina are 3 medalii de aur, 2 de 
argint si 1 de bronz.

Pe 9 august 2008, la categoria 48 
kg, in cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Beijing, Alina Dumitru 
avea sa intre in istoria judo-ului

Editorial de Eduard Cosmin ZGORCEA



Batkai Adalbert, zguduia in 2010 
tatamiurile de la Viena, cand avea 
sa cucereasca, dupa o finala dis-
putata in fata sportivei tarii gazde 
Sabrina Filzmoser, medalia de aur 
la Campionatelor Europene, in 
cadrul categoriei 57 kg. Se anunta 
un nou nume mare lansat in judo 
de extraordinarul antrenor Florin 
Bercean, ea reusind anul urmator 
un bronz la Istanbul. Anul 2011 
avea sa confirme parcursul bun 
al Corinei si sa ii aduca un loc
III si medalia de bronz la Cam-
pionatele Mondiale de la Paris. 
Parcursul bun, incununat de suc-
cese, ne face sa speram ca la 
Londra, Corina va avea un nou 
parcurs bun, iar la final, laurii 
olimpici sa revina Romaniei in 
cadrul categoriei 57 kg. Pe plan 
intern, la Campionatele Na-
tionale de seniori, Corina Cap-
rioriu se bucura de 3 medalii de 
aur, 1 de argint si 2 de bronz.

 Corina reprezinta  pariul 
antrenorului Bercean, antrenor 
ce alaturi de fosta sa eleva, Si-
mona Richter, medaliata si ea cu 
bronz la olimpiada de la Sydnei, 
ne propune la fiecare editie a in-
trecerilor olimpice, dar si la alte 
concursuri internationale,  cate un 
nume nou ce isi face loc printre 
titratii judoka ai lumii, ajungand 
de fiecare data pe cele mai inalte 
trepte ale podiumurilor interna-
tionale. Oare peste 4 ani ce nume 
ne va mai propune?

 Corina Oana Caprioriu 
este  nascuta  pe 18  iulie 1986 in 
Lugoj, sportiva descoperita de in-
imosul antrenor, asa  cum il  descrie,
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 Andreea Chitu este a 3-a 
sportiva calificata la Jocurile Ol-
impice de la Londra si s-a nascut 
pe data de 7 mai 1988 in Bucures-
ti. Si-a castigat dreptul de a merge 
la competitia suprema dupa cas-
tigarea medaliei de aur, in limita 
categoriei 52 kg, la Campion-
atele Europene de anul acesta 
desfasurate in Rusia, Chely-
abinsk. Finala a fost una de vis, 
impunandu-se in fata titratei ju-
doka a Rusiei, Natalia Kuziutina.

A inceput judo-ul sub indrumarea 
antrenorului Constantin Flores-
cu, pe care il descrie ca “un om 
care avea priza la copii, tot tim-
pul zambitor si binedispus, ne-a 
prezentat judo intr-un mod foarte 
atractiv si ca urmare am ajuns in 
sala de judo unde preda dansul.” 
Andreea, cea mai noua sportiva 
pe care Florin Bercean, o lanseaza 
pe tatamiurile internationale, de-
venea cunoscuta in 2011, la Paris,

in cadrul Campionatelor Mon-
diale, cand se impunea in finala 
pentru bronz, intr-o lupta cu spor-
tiva franceza Priscilla Gneto. Si 
aceasta finala a fost speciala, deo-
arece a trebuit sa indure atmos-
fera ostila creata de francezi.   
 Vede in Georgii Zantaraia, 
un renumit judoka ucrainean, un 
model de urmata si spera intr-o 
medalie cat mai stralucitoare la 
Londra. Pe plan intern, la Cam-
pionatele Nationale de seniori, 
Andreea Chitu are 2 medalii de 
aur, 1 de argint si 3 de bronz.
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 Dan Fasie este nascut pe 
1 februarie 1987 in Oradea este 
primul dintre cei 3 baieti ce vor 
reprezenta Romania la Londra, in 
cadrul intrecerilor masculine. Este 
calificat direct datorita locului 23 
ocupat, in cadrul categoriei 66 kg. 
 A fost in mai multe randuri 
declarat cel mai bun judoka din 
judetul Bihor, antrenat fiind de Al-
exandru Lungu si Emil Morar, cel 
din urma fiind si antrenorul lotu-
lui olimpic de judo, ajutat de sud-
coreeanul Hang Sang Ho. In anul 
2011, in fata propriilor spectatori, 
Dan Fasie a reusit o frumoasa 
victorie, ocupand locul I la Cupa 
Mondiala de Judo din Bucuresti. 
 Practica judo de mai bine 
de 12 ani si toata lumea spera ca 
anul 2012 sa ii aduca mult visata 
recunoastere olimpica. In istoria 
judo-ului romanesc primii meda-
liati la masculin intr-o intrecere 
olimpica au fost judoka Mihai 
Cioc +95 kg si Mircea Fratica 
78 kg, ambii cu bronz la Jocurile 
Olimpice din Los Angeles 1984.

 Daniel Brata, nascut in 
Baia Mare, pe data de 29 febru-
arie 1984, este sportivul cu cea 
mai mare experienta dintre cei 
3 baieti ce ne vor reprezenta in 
Marea Britanie. Este a 2-a olim-
piada la care participa, el fiind 
prezent si la Jocurile Olimpice 
de la Bejing 2008, unde a ocu-
pat locul XI. A fost descoperit 
in anul 1994 de catre antrenorul 
baimarean Vasile Pop, acesta for-
mandul ca judoka, ajungand mai 
tarziu la clubul Dinamo Brasov.

 A cucerit numeroase lo-
curi I la Campionatele Nation-
ale la diverse categorii de varsta, 
dar si foarte multe medalii la in-
trecerile international la care a 
participat. Cele mai importante 
medalii sunt cele 4 de bronz de 
la Campionatele Europene de 
seniori, in 2005 si 2009 si Cam-
pionatele Mondiale de seniori din 
aceeasi ani. Va reprezenta Ro-
mania in cadrul categoriei 100 
kg, datorita cardului obtinut din 
partea Uniunii Europene de Judo,

in prezent el ocupand pozi-
tia 34 in clasamentul mondial.

Simionescu a dat dovada de mult 
caracter si tarie, luptandu-se pana 
la capat si optinand calificarea 
la Jocurile Olimpice de pe pozi-
tia 28 a clasamentului mondial, 
in cadrul categoriei +100 kg. In 
2011 a devenit vicecampion euro-
pean de tineret la Tyumen, partic-
ipand deasemenea anul acesta la 
Campionatul Mondial de Seniori 
din Franta, Paris. In palmaersul 
sau la nivel national se afla 5 me-
dalii de aur, 1 argint si 5 de bronz.

 Vladut Simionescu este 
cel mai tanar, reusind cea mai 
surprinzatoare calificare dintre 
cei 3 baieti  prezenti la Londra. 
 Student la Facultate de 
Sport Iasi si nascut pe 30 aprilie 
1990, a fost descoperit si antre-
nat de inimosul antrenor si fost 
judoka Petru Anitoaie. La 22 de 
ani este campion national la toate 
categoriile de varsta, aflandu-se 
de ceva ani in topul sportivilor 
din Romania. Desi tanar, Vladut



pagina 8 Revista Virtuala ORA DE JUDO

Cupa Mondiala de Judo

Bucuresti 2012

 In perioada 02-03 Iunie 
2012, in Sala Polivalenta “Ioan 
Kunst Gheremanescu” din Bu-
curesti a avut loc etapa de Cupa 
Mondiala rezervata senioarelor. 
La startul competitiei ce s-a des-
fasurat pe parcursul celor doua 
zile, s-au aliniat 82 de judoka, 
reprezentand 24 de tari. Romania 
a fost reprezentata de 28 de spor-
tivi. Competitia s-a bucurat de 
participarea lotului olimpic femi-
nin, condus de Florin Bercean-
antrenor principal si Simona Rich-
ter-antrenor secund. De asemenea 
de remarcat a fost si prezenta lo-
tului A de fete al Frantei in frunte 
cu Lucie Decosse, numarul 1 
mondial la categoria sa. Spor-
tivele din Romania s-au prezentat 
remarcabil, reusind sa obtina 6

Eduard Cosmin ZGORCEA

medalii. Datorita rezultatelor, la 
finalul competitiei, tara noastra 
a ocupat locul 2 in clasamentul 
pe natiuni, devansata fiind de 
Franta. De remarcat ar fi si evo-
lutia junioarelor Larisa Florian 
si Panea Andreea. In sala bucur-
esteana s-au aflat prezenti dom-
nii Marius Vizer-presedinte IJF, 
Eduard Doandes-presedinte FRJ, 

Sergey Soloveychik-presedintele 
UEJ, Octavian Morariu-presed-
inte COSR si doamna Carmen 
Tocala-presedinte ANST.

Foto by Ora de Judo
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 La categoria 52 kg, Romania a avut podiumul plin de 
reprezentante: Andreea Chitu locul I, Andreea Catuna locul 
II, Monica Ungureanu locul III, Florian Larisa locul III. 
Carmen Bogdan a fost invinsa in finala de judoka Amalie 
Rossneau din Belgia in timp ce Denisa Ungureanu a pierdut 
medalia de bronz in fata sportivei slovene Kristina Vrsici. 
Corina Caprioriu a fost invinsa in cadrul categoriei 57 kg de 
Hortance Diedhiou. La categoria +78 kg Panea Andreea a re-
usit sa castige medalia de bronz dupa victoria in fata slove-
nei Urek Urska.
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Judo exploziv

Cupa Europeana Pitesti 2012

 Pitesti, resedinta judetului Arges, a avut onoarea sa gazduieasca in premiera Cupa Europeana de 
Judo dedicata cadetilor (Under 17). Competitia s-a bucurat de asistenta si interes ridicat, concluziile fiind 
unele bune, oficialii Uniunii Europene de Judo facand, la plecare, promisiunea ca nu a fost ultimul turneu de 
categorie A gazduit de orasul lalelelor.

 Municipiul Pitesti a fost 
in perioada 28-29 aprilie 2012 
gazda unui puternic turneu de 
judo intitulat Cupa Europeana 
de Judo. Competitia s-a adresat 
cadetilor, la startul ei aflandu-se 
un numar de 291 sportivi ce au 
reprezentat 16 state ale lumii. 
Judo-ul a fost unul de calitate, 
cu momente explozive, facand 
de multe ori deliciul publicului, 
prezent in numar mare in Sala 
Sporturilor din Pitesti. A fost o 
atmosfera extraordinara, la ea 
aducandu-si aportul echipa din 
Brazilia, ce a facut front comun 
cu cea a Romaniei, incurajandu-
se reciproc atunci cand se aflau 
pe tatami in lupta pentru medalii 
sportivii din aceste doua tari. De-
schiderea oficiala a cupei a fost 
un spectacol frumos oferit de

copii de la grupa de dansuri din 
municipiul argesean. Startul ofi-
cial al competitiei a fost dat de 
catre presedintele Federatiei Ro-
mane de Judo, domnul Eduard 
Doandes, impreuna cu primarul 
municipiului Pitesti, domnul Tu-
dor Pendiuc. Competitia desfas-
urata pe parcursul a doua zile a 
reprezentat in prima parte a sa me-

la

Eduard Cosmin ZGORCEAFoto by Ora de Judo

ciurile din calificari si recalifi-
cari, partea a doua fiind rezervata  
meciurilor finale pentru locurile 
I-III. Sambata 28 aprilie au fost 
programate meciurile de la cate-
goriile mici, duminica desfasuran-
du-se categoriile mari. Delegatia 
Romaniei a reusit sa cucereasca 
9 medalii, ocupand la final  lo-
cul II pe natiuni dupa Brazilia

 Aurul pentru Roma-
nia a fost castigat de Came-
lia Ionita, Stefania Dobre, 
Marcel Cercea, Ionut Vasian, 
medaliile de argint revenind 
sportivilor Madalina Cristea, 
Ana Maria Ionita si Mircea 
Croitoru. Tara noastra a reusit 
sa isi adjudece si doua locuri 
III prin judoka David Daniela 
si Luca Kunszabo.



pagina 11 Revista Virtuala ORA DE JUDO

Pentru cei noi despre cei vechi

Editorial de Anton MURARU

Horia

Alexandrescu

  Nascut pe 9 aprilie 1947 
in Bucuresti, este un ziarist, direc-
tor si fondator al unor cotidiane 
importante in presa din Romania. 
A scris 6 volume de publicistica, 
a fost moderator al unor emisiuni 
de televiziune, presedinte al Fun-
datiei Romane pentru Jurnalism 
si membru in comisia de presa a 
Uniunii Europene de Judo. Este 
absolvent al Institutului de Edu-
catie Fizica si Sport si al Fac-
ultatii de Jurnalism din cadrul 
Academiei “Stefan Gheorghiu”.
 Debuteaza ca ziarsit in anul 
1971, la ziarul Sportul, devenind 
redactor al acestei publicatii. Scrie 
pentru ziarul Scanteia incepand cu 
anul 1977,  ca mai apoi din 1989 sa 
activeze la sectia de sport a Tiner-
etului Liberal. Dupa 1989 devine 
secretar general de redactie in 
cadrul Tineretului Liberal, ca mai 
apoi sa devina redactor sef adjunct

emisiuni la TVR, OTV denumite 
Cafeneaua politica, premiate cu 
premiul “Pamfil Seicaru”. Pentru 
meritele sale desoebite in pro-
movarea judo-ului pe plan intern 
si international, la cei 40 de ani de 
la infiintarea Federatiei Romane 
de Judo, i se confera de catre 
domnul Marius Vizer, Diploma 
de Excelenta a Judo-ului.

al aceleasi publicatii. Infinteaza 
in 1990 ziarul “Sport Star”. Din 
anul 1971 devine specialistul nu-
marul unu al noului sport Judo.
 In numeroasele sale arti-
cole reuseste sa oglindeasca, prin 
talent, rezultatele interne si inter-
nationale ale judoka romani. In-
cepand cu 1976 este ales presed-
inte al Comisiei Centrale de Presa 
si face parte din Biroul Federal. 
Activitatea sa depaseste granitele 
tarii, iar la propunerea Federatiei 
Romane de Judo devine primul 
ziarist roman acreditat de Fed-
eratia Internationala de Judo. In 
anul 1982, la Berlin, devine mem-
bru in comisia de presa a Uniu-
nii Europene de Judo. Alaturi de 
Adrian Sarbu si alti 5 jurnalisiti, 
in 1990, infiinteaza cotidianul 
Curierul National, in 1993 infi-
intand Cronica Romana, dupa ce 
anterior parasise ziarul infiintat in 

1990. Par-
aseste si 
acest ziar si 
in 2001 infi-
inteaza pub-
licatia In-
dependent.
Incepand cu 
anul 2004 
este mod-
erator al 
mai multor
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Uchi

Eduard Cosmin ZGORCEA

Mata

Lectia de judo

  In traducere secerarea 
coapsei prin interior, Uchi-Mata 
este unul din cele 40 de proce-
dee de proiectare, implementate 
de Jigoro Kano. Apartine gru-
pului doi(Dai Nikyo) din lista 
traditionala a scolii Kodokan 
si este de asemenea este parte a 
actualei clasificari, fiind o teh-
nica de Ashi Waza. In zilele 
noastra Uchi-Mata este un pro-
cedeu de inalta clasa, avand un 
grad de spectaculozitate ridicat, 
fiind folosit adesea de marii ju-
doka ai lumii. Este un procedeu 
considerat cu un grad ridicat de 
dificultate, deoarece necesita un 
timp mai indelungat pentru a ca-
pata deprinderile si coordonarea.
Descrierea generala.  Intorcan-
du-se cu spatele spre adversar, 
tori va efectua o miscare prin 
care va secera portiunea in-
terna a coapsei stangi a lui uke, 
miscarea fiind una de balans 
jos-sus a piciorului sau drept.
Pregatirea. Pentru a se asigra 
reusita procedeului, uke trebuie 
sa fie cu picioarele departate, iar 
priza sa fie cat mai sus, astfel in-
cat mana dreapta, daca se poate, 
sa ajunga sa cuprinda pe dupa cap 
gulerul kimonoului. Tori va efec-
tua dezechilibrarea adversarului

Mana ce a luat priza puternic in 
partea superioara, aproape de 
gatul lui tori va trage de corpul 
lui uke in jos, pe spatele sau, por-
tiunea de contact fiind una mare, 
mana cealalta, apuca maneca lui 
uke si va trage pe directia dreapta 
stanga, dandu-i lui uke o rotatie in 
jurul axei sale.
Asigurare si autoasigurare. Tori 
va continua sa mentina maneca 
adversarului, tragand de ea in sus, 
inainte ca acesta sa atinga solul. 
Uke trebuie sa cunoasca foarte 
bine caderile si pozitia in care se 
afla, deoarece va trebui sa stie 
cand va efectua bataia in saltea.

inainte. Ca o observatie ce tre-
buie facuta, piciorul de sprijin 
va trebui sa fie usor indoit, var-
ful sa fie orientat pe directia de 
aruncare, pentru a se asigura 
stabilitatea, in acelasi timp bal-
ansul jos-sus fiind unul energic.
Aruncarea. Se va efectua balan-
sul spre inapoi intre picioarele lui 
uke, astfel incat tori va lua contact 
cu coapsa stanga a lui uke. Bal-
ansul va trebuie sa fie puternic, 
de  jos in sus, sa descrie un arc 
de cerc, pentru a-l ridica pe uke 
de la sol. In acelasi timp, tori se 
va apleca rapid inainte, ajungand 
intr-o pozitie asemanatoare cu 
cumpana, trunchiul si piciorul ce a 
efectuat secerearea sa fie pe aceea-
si line(picior sus, trunchi jos).
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