INFORMARE
CU PRIVIRE LA DESFASURAREA CAMPIONATELOR BALCANICE de Juniori U 21 (Masculin si Feminin)
EDIRNE, Turcia, 06 -08.06.2014
CATRE : COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRIILOR

Subsemnata STEREA LENA , arbitru continental din Euroregiunea nr.4, Euroregiunea
Oltenia impreuna cu STANESCU DANUT arbitru National din Regiunea Muntenia si BALASOIU
VICTOR, arbitru National din Regiunea Ardeal, va aduc la cunostinta ca in perioada 06 08.06.2014, am participat la Campionatele Balcanice de Juniori, U 21 (M+F) , ce s-a desfasurat
la EDIRNE, Turcia.
Comisia care a condus sedinta arbitrilor din data de 06.06.2014 , ora 19,00, la aceasta
competitie a fost formata din :
- Dl.OZKAN METIN
-Presedinte al Comisiei Arbitrilor din Federatia Balcanica ;
-Dl.FIKRET PAPUR
-Presedinte al Comisiei Arbitrilor din Turcia ;
-Dl.STOICUT IONEL
-Secretar General al Federatiei Balcanice .
S-a facut prezenta arbitrilor participanti, in numar de 30. Nu toate cele 9
tari balcanice au au avut reprezentanti in corpul arbitrilor (doar 7 tari
balcanice au avut arbitrii reprezentanti : ROU, BIH, SRB, BUL, MAK, MNE si
TUR ). Competitia s-a desfasurat pe doua spatii (8 m x 8 m - cu 3 m spatiu
de siguranta). Corpul arbitrilor din Turcia a fost unul compact si bine
organizat, fiecare Tatami avand speaker, arbitru care se ocupa de camera
(de filmat), arbitru la tabela (Scoreboard), deasemenea fiecare Tatami a
avut Comisie (arbitru din Turcia) care influenta in mare masura deciziile care
se luau in cadrul brigazii la situatiile delicate, si desigur fiecare Tatami a avut
CARE –System si AUDIO System .Competitia s-a transmis LIVE prin internet.
Recomandarile Comisiei (Ozkan Metin) au fost urmatoarele :
-Judo negativ trebuie penalizat la timpul potrivit ;
-exista foarte multe situatii de Shido, cu care castigi sau pierzi un
meci :
-prizele pe aceeasi parte fara atac imediat;
-ruperea prizei cu ambele maini;
-priza in cruce;
-lupta cu o singura priza (evitarea prizelor);
-a iesi in afara spatiului de lupta fara actiune;
-ruperea prizei cu ajutorul piciorului(genunchiului);
-‘’bear hug’’, imediat Matte –Shido;
-actiunile pornite din interior sunt valide, urmate imediat de osae
in afara spatiului;
-orice secunda este importanta in Osae;
-controleaza scoreboard (tabela);
-nu ezitati sa intrebati Comisia in orice situatie .

Comisia principala care a supervizat in sala de concurs si a avut
interventii a fost alcatuita din : Metin Ozkan si BRANISLAV CRNOGORAC
,BIH, Director Sportiv in cadrul EJU.
La aceasta competitie au participat 160 de sportivi din 9 tari, Romania
obtinand 2 medalii de aur, 2 medalii de argint si 7 medalii de bronz.
Au fost multe greseli de arbitraj, unele dintre ele fiind necorectate sau
indreptate de catre Comisie, care a lasat la alegerea trio-ului de arbitri
implicati , rezolvarea situatiilor delicate.
In cele doua zile de competitie toti trei arbitrii din Romania am fost
nominalizati in Blocul final si am arbitrat finale si meciuri de bronz, ca si
arbitrii sau ca si judecatori.

Arbitru continental,
prof. Lena STEREA

