Dragi iubitori ai judo-ului,

U

ltimele rezultate înregistrate de sportivii

noştrii în competiţiile de Grand Slam şi Grand Prix ne
dau speranţa că obiectivele fixate pentru Rio 2016 vor fi
atinse cu succes. Toate victoriile înregistrate pe tatamiurile internaţionale au venit datorită efortului susţinut
din partea colectivelor tehnice, antrenori de club,
antrenori de loturi naţionale dar şi din partea arbitrilor
români, cu toţii fiind parte integrantă a unui sistem de
pregătire performant.
Medaliile strălucitoare din ultimii ani demonstrează faptul că Federaţia Română
de Judo îşi menţine înaltul nivel pe care şi l-a impus, sportivii români reuşind să urce pe
primele locuri la Jocurile Olimpice, Campionate Europene şi Campionate Mondiale.
Astfel, prin toate cele mai sus enumerate, Judo-ul a devenit un adevărat ambasador al
României.
Anul acesta ne mândrim cu judoka şi antrenorii noştrii ce ne-au reprezentat la
nivel internaţional şi care au reuşit să obţină următoarele rezultate:
Feminin
Monica Ungureanu (categoria -48 kg) – medalii de aur la Grand Prix Zagreb (Croaţia)
şi Grand Prix Qingdao (China).
Andreea Chiţu (categoria -52 kg) – vicecampioana mondială de seniori la
Chelyabinsk, bronz la Campionatul European de seniori Montpellier (Franţa), medalii
de aur la întrecerile Grand Prix de la Taskent (Azerbaidjan) şi Jeju (Coreea de Sud),
argint la Grand Şlam Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), bronz la Grand Şlam Tyumen
(Rusia), Grand Prix Samsun (Turcia).
Corina Căprioriu (categoria -57 kg) – locul 5 la Campionatul European de seniori
Montpellier (Franţa), aur la Grand Prix Taskent (Azerbaidjan), bronz la Grand Şlam
Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) şi Grand Prix Samsun (Turcia).
Loredana Ohâi (categoria -57 kg) – medalii de bronz la Grand Şlam Tyumen (Rusia)
şi Grand Prix Zagreb (Croaţia).
Masculin
Vladuţ Simionescu (categoria +100 kg) – aur la Campionatul Balcanic de seniori
Trebinje (Bosnia), argint la Grand Şlam Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), bronz la

Grand Prix Zagreb (Croaţia). Trebuie menţionat faptul că acest judoka vine după o
pauză lungă, cauzată de o accidentare.
Natea Daniel (categoria +100 kg) – aur la Grand Şlam Abu Dhabi (Emiratele Arabe
Unite), bronz la Campionatul European U’23 Wroclaw (Polonia), bronz la Grand Prix
Baku (Azerbaidjan) şi Grand Prix Ulaanbaatar (Mongolia).
Aceste deosebite rezultate sunt completate de succesele juniorilor Larisa Florian,
Alexandra Pop, Dobre Ştefania şi Raicu Alexandru. Evoluţiile sportivelor Larisa Florian
şi Alexandra Pop, medaliate la Campionatele Mondiale U’21 de la Miami SUA, primă
cu argint şi cea de a doua cu bronz, confirma faptul că antrenorii loturilor naţionale dar
şi cei din cadrul cluburilor sportive îşi fac treaba cu seriozitate şi devotament. Un alt
succes menit să demonstreze cele spuse anterior este locul doi obţinut de Ştefănia Dobre
în cadrul Jocurilor Olimpice de Tineret la Nanjing.
Un lucru important de menţionat ar fi acela că anul acesta în Bucureşti s-a reuşit
organizarea cu succes a Campionatului European pentru junior U’21, această întrecere
fiind considerată cel mai important eveniment al anului în România. La această
competiţie ţara noastră a reuşit să cucerească două medalii prin judoka Alexandra Pop medalie de argint şi Raicu Alexandru - medalie de bronz. Mulţumesc pentru toate
acestea sponsorilor şi partenerilor Federaţiei Romane de Judo dar şi întregii comunităţi
judo de la noi din ţară.
Felicit întreg Judo-ul românesc, dorindu-vă că pe viitor să continuaţi munca pe
care aţi început-o în Dojo-urile dumneavoastră, promovând educaţia prin sport,
disciplină, respectul şi onoarea în rândul tinerilor şi al comunităţilor unde vă desfăşuraţi
activitatea.

Doru Ioan Sapta – Preşedinte al Federaţiei Române de Judo

