
A avea sau nu ....Campionat Național U11 & U 12....  

Retragerea Campionatului Național de copii U11& U 12 reprezintă un pas înapoi din următoarele 

motive: 

1. Antrenorii noștri, prin rezultatele lor,  sunt analizați, comparați și ierarhizați la nivelul 

cluburilor și al DJTS-urilor din care fac parte cu alte  performanțe obținute de antrenori și 

sportivi din alte discipline sportive. Ne-având performanțe comparabile, aceștia vor fi 

dezavantajați de exemplu în obținerea bugetelor.  

2. Toate disciplinele sportive au coborât vârsta de selecție. Riscăm să selecționăm doar ce mai 

rămâne de la celelalte discipline.  

3. Selecția timpurie permite o progresie temeinică din punct de vedere metodic. 

Într-adevăr specializarea timpurie nu este bună, fenomen remarcat  cu 300 de ani înaintea erei 
noastre, de Aristotel în Politica, c.V. cap.III, paragraful 6  unde spune...„până la adolescență, 
exercițiile trebuie să fie ușoare; și se vor respinge o hrană prea nutritoare și munci prea trudnice, de 
teamă să nu împiedicăm creșterea corpului. Primejdia acestor osteneli premature este probată de 
către o mărturie gravă: la Jocurile Olympice, de abia dacă doi sau trei învingători, încoronați în 
copilăria lor, au obținut mai târziu (victoria)  într-o vârstă matură; exercițiile prea violente din prima 
lor vârstă le răpiseră vigoarea.” (traducerea El. Bezdechi) 

După părerea mea la aceste vârste pot fi organizate Campionate Naționale cu următoarele condiții: 

1. Competiția trebuie organizată pe categorii de greutate stabilite Ad Hoc pe baza înscrierilor, 

pentru a evita SLĂBIRILE. 

2. Sportivii să aibă un stagiu de minim 1 an de practică a judo, dovedit prin data legitimării. 

3. Sportivii să posede gradul minim de KYU 5, prin examen.  

4. Copii să fie grupați în funcție de posibilități în grupe de 4, 8 sau maximum 16.  

5. Competițiile la categoriile de vârstă U11 & U12 trebuie să aibă propriul regulament de 

arbitraj cunoscut sub denumirea de „Shonen Kitei” care interzice, strangulările și luxările, 

prizele excesive, contraatacurile de tip Ura, Sutemi-urile și Maki komi-urile, dar și procedeele 

de tip Suwari ( pe genunchi). De asemenea durata fixărilor va fi de 3 secunde pentru evitarea 

torsionării coloanei  în timpul efortului de eliberare din fixare.  Valoare unei fixări de 3 sec. 

va fi 1 Wazaari.  

6.  Regulamentul de arbitraj „Shonen Kitei” trebuie să vină la pachet cu un sistem metodic care 

să respecte și să promoveze următoarele principii ale atacului și ale apărării: 

 Cunoașterea căderilor... examinare prin sondaj cu caracter eliminatoriu. 

 Inițierea  în judo să se facă pe baza procedeelor tehnice în echilibru cu sprijin pe 

două picioare, sprijin mic și mare și măturări și secerări din Ashi Waza. 

 Contraatacurile se vor face pe principiul reversibilității simetrice în cazul prizelor de 

tip Ai Yotsu ... exemplu O Soto Gari / O Soto Gari,  Hiza Guruma/ Hiza Guruma,  De 

Ashi Barai / Tsubame Gaeshi.      

SAU  



 Pe baza eschivelor, în cazul prizelor Kenka Yotsu... exemplu: Koshi Guruma /  Koshi 

Guruma, etc.    

7. În baza principiilor metodice de mai sus  se impune ca  CNCN & CN Antrenori să elaboreze un 

sistem KYO pentru aceste două vârste, corespunzătoare gradelor KYU 1, 2 și eventual 3.  

8. Colegiul Național al Centurilor Negre ( CNCN)  se impune să licențieze examinatori pentru 

aceste două – Trei Kyo-uri.  

9. Colegiul Central al Arbitrilor se impune să licențieze arbitri pentru categoriile de vârstă U11 

& U12.  

P.S.  Solicitarea  părerii  antrenorilor  de către  federație în speța de mai sus este o greșeală... O 

strategie științifică nu se obține printr-un vot democratic... aceasta trebuie să fie soluția dată de 

organismele de specialitate ale federației... Colegiul Centurilor negre, Colegiul antrenorilor și Colegiul 

arbitrilor.... 
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