


Biografie Adrian Petre

    Adrian Petre s-a n@scut la data de 03.10.1976 în Loc.

Boldeşti Scăieni, Jud Prahova. A urmat Liceul Industrial nr.

12 CFR din Bucure}ti, cu profil electromecanic, iar în anul

1999 a absolvit în cadrul Institutului Politehnic Bucure}ti,

Facultatea de Transporturi. În anul 2010 s-a licen]iat în Drept,

dup@ ce a absolvit Universitatea Spiru Haret din Cluj Napoca.

       A început judo la 9 ani, în ora}ul

natal, unde a fost descoperit de

antrenorul Nicu Tolbasu la clubul

Petrolistul Bolde}ti iar în anul 1991 s-

a transferat la Rapid Bucure}ti unde a avut performan]e na]ionale cu 

antrenorul Br@ileanu Mihai la nivel de cade]i }i seniori. 

       În anul 2002 s-a c@s@torit }i s-a mutat în Cluj Napoca unde a 

continuat judo la un alt nivel de performan]@ cu antrenorul Florin 

Bercean. Dup@ împlinirea vârstei de 30 de ani a paricipat la 

competi]ii interna]ionale (+30 ani) unde este multiplu medaliat la 

Campionate Mondiale }i Europene de judo. Tot în acest domeniu 

este instructor sportiv }i de]ine carnetul de arbitru naţional. 

     Anul 2013 i-a adus recordul na]ional la flot@ri,

1419 repet@ri în 49 minute, iar un an mai târziu,

Adrian Petre cunoa}te notorietatea, dep@}ind un

Record Mondial la flot@ri pe dosul palmelor - 631

repet@ri în 15 minute, de]inut de sportivul britanic

Paddy Doyle din 8 nov. 2007. 

     În prezent locuie}te în ora}ul Cluj-Napoca, este

c@s@torit }i are un b@ie]el pe nume Andrei, care

practic@ judo.

     ,,Am visat cu ochii deschi}i , am muncit enorm }i am reu}it s@ fac mul]i români ferici]i 

care au tr@it la intensitate maxim@ al@turi de mine 15 minute"



Importanţa şi descrierea evenimentului
“POŢI FI ŞI TU CAMPION”.

       Avem o mare problemă în privinţa educaţiei sportive sau mai exact în ceea ce priveşte lipsa acesteia. 

       Copiii care nu mai fac sport la şcoală, deoarece nu cunosc cu adevărat importanţa acestuia, o presă 

care nu înţelege şi nu promovează alt sport decât fotbalul. Toate sunt un cerc vicios pe care nu ştii de unde 

să-l apuci. Cele de mai sus sunt importante, însă trebuie ca schimbarea să înceapă în primul rând cu noi, o 

mâna de oameni care practicăm şi încurajăm sportul. Ştim că suntem puţini dar suntem cu atât mai puţini 

dacă fiecare stăm în colţul nostru şi ne vedem singuri de treabă. Dar dacă fiecare am face un mic efort 

lucrurile s-ar schimba enorm. 

        Evenimentul “POŢI FI ŞI TU CAMPION “ este la prima ediţie şi urmăreşte la nivel naţional, 

mediatizarea, popularizarea , cunoaşterea şi cel mai important chemarea către sport şi judo a copiilor care 

vor sănătate prin mişcare, efort fizic sau performanţă. 

       Făcând sport de performanţă şi obţinând rezultate la nivel naţional şi internaţional devii fără să-ţi dai 

seama un mic idol pentru cei care te privesc,pentru cei care te admira şi pentru cei care te aplaudă.

       Cu o mediatizare pe măsură a performanţelor obţinute şi prin aceste demonstraţii ce vor avea loc în 

spaţii publice avem mari şanse să câştigăm copii în sălile de sport şi în sălile de judo. 

Evenimentul “POŢI FI ŞI TU CAMPION “are următorul program de prezentare :

Premierea unor sportivi şi antrenori de la cluburile sportive de judo(cupe, diplome, flori) 

Demonstraţie de judo la nivel de copii şi seniori. 

Demonstraţie de flotări realizată de judoka Petre Adrian. Demonstraţia constă în realizarea 

unor flotări pe dosul palmelor, contracronometru şi cu greutăţi pe spate. 

Invitaţii evenimentului “POŢI FI ŞI TU CAMPION”

Demonstraţie de skandenberg cu Radu Valahu şi Dănuţ Borbil 

Demonstraţie de fitness urban şi Street Workout cu Doru Dorobăţ 

       În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri cu persoane din public, care constau în realizarea unor 

flotări clasice de către copii şi un concurs de skandenberg, iar participanţilor li se vor acorda premii şi 

diplome.

Promovare media :

Digi sport Look Tv Ora de judo Transilvania reporter Bună ziua Cluj



Demonstraţie de judo

    Judo este un sport tradiţional japonez derivat din jujitsu, tehnică de
luptă datând din antichitate, de pe vremea samurailor. 
Judo modern s-a dezvoltat din 1880 şi a fost primit în programul
olimpic în 1964, la Tokyo, iar de atunci, cu excepţia Jocurilor din 1968,
a fost prezent la toate ediţiile. 

     Judo-ul are o gamă mare de procedee tehnice, unele pentru lupta
din picioare NAGE-WAZA, altele pentru lupta la sol NE-WAZA, acestea
conferindu-i dinamism şi spectaculozitate stimulând totodată
imaginaţia combinativă şi gândirea creatoare a sportivilor. Marea
diversitate a tehnicii judo-ului se datorează poziţiilor multiple din care
un judoka poate să atace, să se apere sau să contraatace, precum şi
acţiunile multiple permise în timpul unei angajări. Astfel se pot efectua
diferite tipuri de aruncări, acţiuni de imobilizare, strangulare sau
luxare, toate acestea putându-se executa cu diferite segmente ale
corpului: braţe, picioare, şold, abdomen, piept, etc. 

     Judo este un sport care oferă o educaţie excelentă copiilor. Mai mult decât un sport, este un stil de 
viaţă, care canalizează energia negativă în antrenamente şi stimulează auto-controlul. 

     Acest sport poate fi practicat atât de băieţi, cât şi de 
fete de toate vârstele, spaţiul în care se practică 
disciplina este unul controlat, iar atmosfera generală 
este una de prietenie şi respect. Mişcarea are, pe lângă 
beneficiile fizice, şi un efect terapeutic. Judo-ul este un 
sport defensiv, în care trebuie să-ţi foloseşti energia 
fizică şi mentală, să te controlezi.
                 

   Demonstraţie de judo, la nivel de copii şi seniori.

     O demonstraţie care ne arată frumuseţea 

acestei discipline sportive în care mini judoka 

execută tehnici la nivelul lor de pregătire iar 

judoka seniori  încânta publicul cu procedee şi 

tehnici de o dificultate mărită.



     Performanţă mondială - flotări

     Adrian Petre este deţinătorul a două recorduri. Recordul naţional la flotări clasice şi recordul 

mondial la flotări făcute pe dosul palmelor. Este de asemenea un important luptător de judo şi un 

om care face sport de 28 de ani.

Lindab: Cam câte mii de flotări estimaţi că

aţi făcut până acum, de-a lungul vieţii ?

Adrian Petre:   Eu niciodată nu am

contabilizat acest lucru, înainte să fac

recorduri am făcut flotări pentru pregătire

fizică şi din plăcere, dar probabil mă

apropii de 300.000 de repetări. Nu sunt

un specialist încă în acest domeniu, dar îmi

plac foarte mult şi acum studiez acest tip

de efort.

Lindab:  De unde aveţi puterea, rezistenţa de a face atâtea flotări ?

       Adrian Petre: Cred că m-am născut cu acest har, am o înclinaţie spre aceasta, dar să

ţinem cont că fac sport de 28 de ani, iar anul acesta împlinesc 38 de ani. Niciodată nu am

ştiut de ce anume sunt în stare în situaţii extreme de efort, am mare încredere în mine, sunt

meticulos şi  răbdător cu corpul  meu, sunt curat şi  perfect sănătos,  adrenalină  + un plan

tactic bine conceput + antrenamentul psihic de situaţii  neprevăzute + studiul video, toate

acestea  m-au  dus  spre  performanţa  de  a  realiza  lucruri  frumoase,  şi  anume  recorduri

naţionale sau mondiale.

Lindab:  Când (şi cum) v-aţi dat seama că puteţi atinge recorduri făcând flotări ?

       Adrian Petre:   Fiecare record a 

fost foarte bine pregătit şi analizat. 

Cel naţional (1419 repetări în 49 

minute) a pornit de la o accidentare a

mea: fiind cu piciorul rupt, am stat în 

concediu medical aproximativ 3 luni 

şi, văzând la tv despre record, am zis 

că pot şi eu. M-am apucat de treaba 

şi fiind o fire extrem de ambiţioasă, 

am reuşit, am realizat un eveniment 

şi am arătat tuturor în mod 

transparent de ce anume sunt în stare. Al doilea record, cel mondial ( 631 repetări în 15 

minute -pe dosul palmelor) a fost altceva. Am studiat mult, am făcut antrenamente variate, 

grele, dar interesante: izometrice, de viteză, de anduranţă şi am ţinut cont de părerea celor 

avizaţi. Un lucru interesant este că mă înregistrăm de multe ori, pentru a studia 

corectitudinea exerciţiilor şi depăşirea pragurilor de efort. Dar, ca să vă răspund la întrebare,

întotdeauna îţi dai seama dacă poţi realiza un record când execuţi din el cel puţin 80% şi 

simţi că mai există potenţial.



Lindab:  Ce vă motivează în antrenamentele dumneavoastră ?

      Adrian Petre:  Trebuie să remarc un lucru.

Acest tip de efort, cu propriul corp , nu costă

nimic. Este foarte bun pentru sportul meu

preferat, judo, este sănătos, dezvoltă un corp

armonios. Dar motivaţia principală este aceea

de a deveni NUMĂRUL 1 , de a fi cel mai bun,

de a fi un exemplu, prin ceea ce faci faţă de cei

din jur şi de a atrage în sport cât mai multe

persoane interesate. Este foarte important să

vezi că poţi lăsa ceva în urma ta.

Lindab:  Sunteţi deţinătorul a două recorduri. Care este următorul dumneavoastră obiectiv ?

       Adrian Petre:  Am câştigat popularitate, am dat un exemplu că se poate îndeplini un vis, 

am creat o imagine deosebit de frumoasă judoului din România şi totodată Jandarmeriei 

Române. Sper să deschid mai multe porţi prin promovarea sportului şi să atragem cât mai 

mulţi copii în sălile de judo. Personal, am să continui ce am început, promovarea judoului şi 

demonstraţii cât mai variate, interesante şi spectaculoase cu acest tip de flotări. Vreau să 

mulţumesc celor care mi-au fost aproape şi m-au ajutat să depăşesc momentele grele şi sper

ca cele 15 minute în care v-am ţinut cu sufletul la gură, să le ţineţi minte şi să vă gândiţi că nu

contează ce vârstă ai, nu contează ce sport practici, cel mai important este să faci 

performanţă, deoarece aceste amintiri şi momente nu ţi le poate lua nimeni. Sunt preţioase 

diplomele, plachetele, onorurile, distincţiile sau sunt necesari banii pentru realizarea 

performanţei, dar emoţiile şi trăirile din timpul evenimentului şi de după eveniment, 

satisfacţia şi mândria ta ca om, ca român sunt mai presus de orice.



Demonstraţie de skandenberg cu Radu
Valahu şi Dănuţ Borbil

 Skandenberg-ul este unul dintre cele mai vechi sporturi cunoscute. 

Relativ uşor de înţeles, fără implicarea unor sume mari de bani pentru a fi practicat în condiţii 

neprofesioniste, skandenberg-ul este printre cele mai expansive sporturi. Internaţional, skandenberg-ul are

denumirea de armwrestling (lupta braţelor).

     Specific în skandenberg este testarea

forţei prin lupta individuală a braţelor

combatanţilor, prinse într-o priză specifică, până la 

imobilizarea braţului advers într-o poziţie

câştigătoare. 

În cadrul evenimentului “POŢI FI ŞI TU

CAMPION “  vom avea parte de o demonstraţie de

skandenberg cu cei doi campioni şi un concurs de amatori 

cu persoane din public unde câştigătorii vor primi 

diplome , tricouri cu autografe ,premii

simbolice.

        Având în vedere cele relatate mai sus, corelat cu faptul că practicarea acestei forme de sport este de 

dată relativ recentă, rezultă în mod evident că skandenbergul este o parte a fitness-ului modern.

             Radu Georgescu “Valahu”
      Pe lângă un mare sportiv, vedetă tv şi prezentator la diverse evenimente, Radu Valahu este şi antrenor 

personal.

                Demonstraţie de forţă :
          Utilat cu un ham, sportivul a tras un vagon de tren plin cu oameni, care cântărea 45 de tone. 
Radu Valahu a devenit primul român care a tras un avion care cântărea 6,5 tone.        

         
               Rezultate / Record: 
locul 2 la categoria open la Cupa Energy, Bucureşti, 
2006 
locul 2 la categoria +110 kg la braţul stâng la CN 2007 
locul 3 la categoria +100 kg la braţul drept la CN 2007
locul 2 la categoria +100 kg la Cupa Vâlcea 2007 
locul 3 la categoria +110 kg la braţul stâng la CN 2008 
locul 3 la categoria +110 kg la braţul drept la CN 2008 
locul 3 la categoria +90 kg la Cupa Litoralului 2008 
locul 3 la categoria +100 kg la Cupa Vâlcea 2008 
locul 2 la categoria +110 kg la CN 2009 
locul 3 la categoria +110 kg la braţul stâng şi drept la 
CN 2010, Bucureşti 



locul 2 la categoria +110 kg braţul stâng la CN 2011, Bucureşti
locul 2 la braţul stâng şi locul 2 la braţul drept la categoria +110 kg la CN 2012, Bucureşti 
locul 3 la braţul drept la categoria +110 kg la CN 2013, Bucureşti 
locul 3 la braţul drept la categoria +110 kg la Liga Balcanică             

Dănuţ Borbil

Este poreclit ”Uriaşul”, are 150 de kilograme, cel mai puternic braţ stâng din ţară şi 40 

de medalii la active.

                  Rezultate / Record:
locul 2 la braţul stâng campionatul mondial Polonia 2013 
locul 3 braţul drept liga profesionistă Bulgaria 2013 
locul 1 braţul stâng liga profesionistă Bulgaria 2013 
locul 1 la categoria. +110 kg braţul stâng şi locul 1 labraţul 
drept la CN Bucureşti 2013 
locul 2 la braţul drept liga profesionistă Bulgaria 2012 
locul 1 braţul stâng liga profesionstă Bulgaria 2012 
locul 2 la categoria +86 kg braţul stâng la Cupa
Romana  Caracal 2012 
locul 1 la categoria open seniori braţul stâng la Cupa
Bucovina Sadova 201 
locul 1 la categoria +110 kg braţul stâng şi locul 3 la
braţul drept la CN Bucureşti 2012 
locul 1 la braţul stâng şi locul 2 la braţul drept la
categoria +110 kg la CN Bucureşti 2011 
locul 2 braţul drept Deva 2011 
locul 5 la Grand Prix Baia Mare 2006 
locul 2 la Cupa Open Zone Cluj 
locul 2 la Trofeul Moldovei 
locul 1 la Braţele de Fier Luduş 2006 
locul 1 la braţul stâng, categoria +110 kg şi locul 2 la braţul drept la Campionatul Naţional
2007, Bucureşti 
locul 2 la Arm Arena Mediaş 2007, Mediaş 
locul 2 la braţul stâng şi locul 3 la braţul drept la Cupa Cvetan Gashesvski 2007,
Bulgaria 
locul 1 la Braţe de Fier Luduş 2008 
locul 2 la categoria +110 kg la braţul stâng la Campionatul Naţional 2008,
Bucureşti 
locul 2 la categoria +100 kg la Cupa Vâlcea 2008 
locul 1 la braţul stâng categoria +110 kg şi locul 2 la braţul drept la Campionatul Naţional 2009, Bucureşti 
locul 3 la braţul stâng la categoria +110 kg şi locul 7 la braţul drept la Campionatul European 2009, Bulgaria 
locul 2 la categoria seniori +95 kg şi locul 2 la open braţul stâng la Cupa Iulius Mall, Suceava, 2009 
locul 2 la braţul stâng şi drept la Campionatul Naţional 2010, Bucureşti 
locul 2 la categoria +95 kg braţul drept şi locul 2 la open braţul stâng la Deva



Fitness urban cu Doru Dorobăţ

      Ideea de fitness urban are la bază dorinţa de a oferi o alternativă la antrenamentul din sala cu greutăţi 

Cu voinţă şi puţin timp, folosind doar greutatea corporală îţi poţi modela corpul şi înbunatatii sănătatea 

după cum doreşti.     

     Oricine poate fi sănătos, să aibă mai multă forţă,

energie şi să arate bine făcând exerciţii acasă sau în

aer liber. Fitness-ul nu trebuie să fie un lux şi să îţi ia

mult timp. Nu te lăsa păcălit că dacă nu te duci la

sală nu obţi rezultate. Antrenamentul cu propria ta

greutate nu este uşor,ci unul complex şi cu rezultate

garantate. 

     Fitness Urban Grup România este un proiect

destinat comunităţilor locale şi are ca scop principal încurajarea

mişcării în aer liber, în mod gratuit pentru toţi cei care îşi doresc să schimbe ceva în stilul de viaţă. 

      Exerciţiile propuse sunt o combinaţie între fitness şi street workout, exerciţii unde se foloseşte doar 

greutatea propriului corp, adaptate la nivelul fiecăruia de forţă şi de rezistenţă. 

     Fitness Urban este o mişcare socială, un proiect care vrea să se extindă pe trei ramuri: 

   promovarea sportului 

   dezvoltarea personală 

   activităţi sociale 

Rezultate

record naţional la flotări clasice în 2013, a executat

1310 repetări în 49 minute 

reprezentant oficial în România - street workout 

fondator fitness urban group România-schimbare prin

mişcare 

organizatorul primului campionat naţional de street

workout la Deva 2014



CERERE DE SPONSORIZARE

        Evenimentul “POŢI FI ŞI TU CAMPION “ este la prima ediţie, si  urmăreşte la nivel naţional, mediatizarea, 

popularizarea , cunoaşterea şi cel mai important chemarea către sport şi judo a copiilor care vor sănătate prin 

mişcare, efort fizic sau performanţă. 

Evenimentul “POŢI FI ŞI TU CAMPION “are următorul program de prezentare :

Premierea unor sportivi şi antrenori de la cluburile sportive de judo(cupe, diplome, flori) 

Demonstraţie de judo la nivel de copii şi seniori. 

Demonstraţie de flotări realizată de judoka Petre Adrian. 

Evenimentul va găzdui invitaţi speciali: 

Demonstraţie de skandenberg cu Radu Valahu şi Dănuţ Borbil 

Demonstraţie de fitness urban şi Street Workout cu Doru Dorobăţ 

       În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri cu persoane din public, care constau în realizarea unor 

flotări clasice de către copii şi un concurs de skandenberg, iar participanţilor li se vor acorda premii şi diplome.

      Pentru ca acest eveniment să se desfăşoare la cote de exigenţă specifice unor standarde ridicate vă rugăm 

să ne sprijiniţi şi să vă aduceţi aportul la succesul acestui eveniment prin care imaginea companiei 

dumneavoastra va avea de câştigat.

Cum ne puteti ajuta?

      Pentru buna desfăşurare a evenimentului nostru, firma dumneavoastră poate interveni cu o sponsorizare 
în bani, sau materiale promoţionale. Orice altă propunere va fi luată în considerare de către noi.
      Considerăm că necesităţile noastre se pliază pe posibilităţile dumneavoastră de marketing, drept pentru 
care vă propunem acest parteneriat.

 
Câteva motive pentru a ne sprijini:

  Promovăm imaginea şi mesajul firmei prin materialele noastre publicitare: pliante, afişe, etc.
 Promovăm firma şi implicarea acesteia în desfasurarea evenimentului.
 Promovăm imaginea companiei dumneavoastră în cadrul evenimentului şi întărim statutul acesteia.

Cu respect ,

Adrian Petre
e-mail: adrianpetre1419@yahoo.com
Telefon: 0751 13 55 34



Parteneri:

Poti fi
si tu 

campion
Poti fi
si tu 

campion
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