FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE

Departamentul JU-JITSU

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 31 mai – 2 iunie 2019, România a fost gazda Campionatului European de JuJitsu pentru seniori și veterani, eveniment desfășurat la Sala Polivalentă din București. În
concursul de seniori s-au înscris 359 sportivi din 25 țări europene, în timp ce pentru medaliile de la
veterani au concurat 79 sportivi din 13 țări.
La Campionatul European de Ju-Jitsu seniori, Federația Română de Arte Marțiale
(Departamentul Ju-Jitsu) a participat cu un lot aproape complet de sportivi, înscriși atât la toate
sistemele competiționale de individual, respectiv, Fighting (luptă semi-contact), Jiu-Jitsu Ne-Waza
(luptă la sol, tip ju-jitsu brazilian), Duo (demonstrație de tehnici impuse, cu partener) și Show
(demonstrație de tehnică și coreografie), cât și la proba de echipe mixt (6 meciuri Fighting, 6
meciuri Jiu-Jitsu Ne-Waza, 1 meci Duo, cu participare egală masculin/feminin).
În competiția de Fighting, sportivii noștri au obținut următoarele rezultate:
Vicecampion European - Vlad Dan Lașcu (CSM Sf. Gheorghe), -56 kg, Vlad este încă
sportiv în cadrul categoriei de vârstă tineret, concurând și la seniori, cu rezultate foarte bune, din
anul 2018. Titlul de Vicecampion European de seniori se adaugă celor 2 medalii de bronz obținute
anul trecut în competiția similară, la Fighting, respectiv Jiu-Jitsu Ne-Waza. Vlad este și
Vicecampion Mondial și European de tineret.
Medalie de bronz – Alexandru Ștefan Blănaru (C.S. Kokoro Brașov), -85 kg. La prima sa
participare într-un concurs de seniori si schimbând categoria de greutate, Alex a reușit un rezultat
foarte bun, într-o categorie cu 16 concurenți.
Loc V – Andrei Cristian Vacariu (C.S. Budo Seishin București), -77 kg. Andrei este
Vicecampion Mondial și Campion European de tineret, concurând din anul 2018 și în competițiile
de seniori.
Loc V –Mihai Leonard Simion (C.S. Budo Seishin București), -94 kg. Mihai a revenit în
activitatea competițională după o pauză de câțiva ani, obținând un meritoriu loc V într-o categorie
foarte disputată.
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La sistemul Show, Campionii Europeni ai anului 2018, Doru Galan și Ionuț Dobre (C.S.
Budo Seishin București) – Show masculin, au făcut să răsune imnul României în Sala Polivalentă
din București, cucerind pentru a doua oară consecutiv aurul european. Este, de altfel, singura
medalie de aur a delegației noastre de seniori.
În cadrul aceluiași sistem, România a mai obținut două medalii de bronz, prin Alexandru
Georgescu + Adrian Mihalcea (C.S. Budo Seishin București) – Show masculin și Buzoianu Diana
+ Adrian Mihalcea (C.S. Budo Seishin București) – Show mixt. Perechea Dobre Genoveva + Dobre
Ionuț (C.S. Budo Seishin București) – Show mixt, s-a clasat pe locul V.
În proba de Duo masculin, sportivii noștri Doru Galan și Ionuț Dobre (C.S. Budo Seishin
București) au câștigat medalia de bronz.
Concursul în cadrul sistemului Jiu-Jitsu Ne-Waza s-a dovedit din nou de un înalt nivel
tehnic, în fiecare an înscriindu-se mai mulți sportivi, toți foarte bine pregătiți. Rezultatele obținute
de sportivii noștri au fost:
Vicecampioană Europeană – Luiza Valentina Turcu (C.S. Vipguard Tecuci), -45 kg. Luiza
este dublă Campioană Europeană de tineret (2017, 2018), aceasta fiind prima ei competiție de
seniori.
Vicecampion European – Horațiu Balint (C.S. Absoluto București), -77 kg. Horațiu este
un component de bază al Lotului Național de Ju-Jitsu, cucerind numeroase medalii în concursurile
europene și mondiale de ju-jitsu.
Vicecampion European – Claudiu Andrei Pătru (C.S. Daos Combat București), -94 kg.
Sportivul bucureștean a reușit să urce pe cea de a doua treaptă a podiumului european, la prima sa
participare în concursurile de seniori.
Medalie de bronz – Cristina Elena Bucur (C.S. Budo Seishin București), -45 kg, sportivă
foarte tânără, aflată la prima participare internațională.
Loc V – Zina Izabella Mihalcă (C.S. Show Time Sf. Gheorghe), -52 kg
Loc V – Maria Nicoleta Manolache (C.S. Vipguard Tecuci), -70 kg
Loc V – Marian Iosif Ghiduc (C.S. Vipguard Tecuci), -56 kg
Loc V – Sebastian Solomon (C.S. Absoluto București), -62 kg
Cu excepția lui Sebastian, toți ceilalți sportivi clasați pe locul V la Jiu-Jitsu Ne-Waza sunt
încă în etapa de juniorat. Lipsa de experiență în concursurile de seniori și nivelul foarte ridicat al
concursului i-a făcut pe sportivii noștri să nu poată câștiga ultimul meci disputat, ratând astfel
medaliile de bronz.
Ultima medalie de bronz a fost cucerită în concursul Mixed Teams Competition,
componenții echipei noastre fiind: Ioana Nedelcu (C.S. Corysan București), Genoveva Dobre (C.S.
Budo Seishin București), Nicoleta Manolache (C.S. Vipguard Tecuci), Marius Tataoană (C.S.
Marina Constanța), Mihai Tompi (C.S. Corysan București), Laurențiu Lazăr (C.S. Vipguard
Tecuci), Dinu Bucaleț (C.S. Absoluto București), Ionuț Dobre (C.S. Budo Seishin București),
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Andrei Vacariu (C.S. Budo Seishin București), Mihai Simion (C.S. Budo Seishin București), Doru
Galan (C.S. Budo Seishin București) și Alin Păncescu (CSM Sf. Gheorghe).
Delegația țării noastre a încheiat concursul seniorilor pe locul VIII din cele 25 țări
participante.
Deși Campionatul European de Ju-Jitsu pentru categoria de vârstă Masters (veterani)
s-a desfășurat anul acesta numai pentru a doua oară, la start s-au înscris sportivi din 13 țări europene.
Lotul Național al României a fost unul numeros, XX sportivi.
Susținuți de o puternică galerie, ”veteranii” au înregistrat următoarele rezultate:
6 Campioni Europeni:
- Lixandru Viorel (C.S. Spartacus 2001 București) – M2, Fighting, -85 kg
- Petru Alecu Popescu (C.S. Kokoro Brașov) – M2, Fighting, -70 kg
- Sergiu Lașcu (CSM Sf. Gheorghe) – M3, Fighting, -70 kg
- Remus Corbei (C.S. Absoluto București) – M1, Jiu-Jitsu ne-waza, -70 kg. Remus
este, de asemenea, câștigătorul unui titlu mondial la seniori, în anul 2012.
- Edward Paulescu (C.S. Daos Combat București) – M3, Jiu-Jitsu ne-waza, -85 kg
- Costel Iorga (C.S. Yorga Constanța) – M4, Jiu-Jitsu ne-waza, +85 kg
4 Vicecampioni Europeni:
- Marian Șarpe (C.S. Spartacus 2001 București) – M3, Fighting, -70 kg
- Costel Iorga (C.S. Yorga Constanța) – M4, Fighting, +85 kg
- Florin Cernat (C.S. Daos Combat București) – M2, Jiu-Jitsu ne-waza, +85 kg
- Ovidiu Păunescu (C.S. Spartacus 2001 București) - M4, Jiu-Jitsu ne-waza, +85 kg
4 Medalii de bronz:
- Paul Daniel Sava – M1, Fighting, -85 kg
- Ilie Ghepeș (C.S. Ghepeșdojo București) – M3, Fighting, -70 kg. Trebuie menționat
că Ilie Ghepeș a împlinit vârsta de 67 ani, concurând la categoria de vârstă +51 ani, aceasta
fiind ultima categorie de vârstă inclusă în programul competițional.
- Silvia Tudose (C.S. Vipguard Tecuci) – Open class Jiu-Jitsu ne-waza
- Mihai Leonard Simion (C.S. Budo Seishin București) M1, Jiu-Jitsu ne-waza, +85 kg
Lotul Național de Ju-Jitsu masters al României a încheiat concursul pe un extraordinar
loc II, din cele 13 țări participante.
Felicitări tuturor medaliaților!
Dorim să mulțumim în mod special voluntarilor, arbitrilor, antrenorilor, cluburilor implicate
în programul demonstrativ din cadrul ceremoniei de deschidere, precum și tuturor celor care au
susținut echipa României!
Mulțumiri speciale lui Constantin Cory Văcărenco, pentru efortul deosebit depus în
coordonarea organizării Campionatului European de Ju-Jitsu!
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