
Stelian Ovidiu, Budo Magazin  

Interviu cu prof . Vaida Ioan – președintele centrului de performanţă “Shogunul” Oradea  

Sensei Vaida Ioan 9-Dan Karate Shotokan, promotorul karate-ului şi a artelor marţiale în mediul școlar/preuniversitar! 

S.O. /  Domnule profesor, vă rugăm să ne spuneți pentru început, câteva 

cuvinte despre dumneavoastră şi calificările dumneavoastră. 

I.V. /  Sunt Licenţiat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Facultatea 

de Educaţie Fizică şi Sport. 

-Specialitatea: Gimnastică şi Sporturi de luptă - Karate şi Judo 

-Am terminat Masteratul în Management şi Marketing în Sport 

-(fost) Preşedinte FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE KARATE-DO ȘI DISCIPLINE ASOCIATE 

-(fost) Vicepreşedinte FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE KARATE ȘI DISCIPLINE 

ASOCIATE 

-Antrenor Naţional și Internațional de Karate 

-Antrenor Maestru (Gradul-I-) / Profesor Titular Gradul-I-, în învațământul 

preuniversitar 

-Preşedinte şi Director Tehnic Naţional de Kumite al Comisiei Naţionale de Karate şi Discipline Asociate a Sportului 

Preuniversitar din Romania, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării 

-Preşedinte al Comisiei Naţionale de Arbitraj-CNKDASP în cadrul în cadrul Ministerului Educației și Cercetării 

-Organizator de evenimente sportive - în Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

-Coordonator de proiecte educative sportive - în Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Formator: CURSURI DE ARBITRAJ ÎN KARATE- în Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Formator: CURSURI TEHNICE ÎN KARATE, KATA & KUMITE- în Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Formator: CURSURI INTESIVE DE SELF-DEFENSE (autoapărare, îmbinată cu elemente din școlille de arte marțiale Karate-

Jitsu, Ju-Jitsu şi Tai-Jitsu respectiv Kobudo şi Krav Maga, lupta la sol în general) - în Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Hobby-uri: 

-Sporturile de luptă; cu precădere Ju-Jitsu şi Tai-Jitsu respectiv Kobudo şi Krav Maga 

-Artele marţiale mixte adică; MMA (Mixed Martial Arts) 

-Sporturile de Contact în general 

-Centura / Grad: 9 Dan Karate 

S.O. /  Domnule profesor, la ce vârstă ați început să practicați karate, cum vă antrenați și cum ați ales această artă 

marțială. Ați mai practicat și alte discipline sportive sau sporturi de contact? 



I.V. /  Din anul 1977-1984, am practicat Kickboxing și Kyokushinkai, instructori mei din acea vreme insistau foarte mult 
pe pregătirea fizică în special pe cea de cardio se urmărea să ai o condiţie fizică  de fier, abia apoi urma pregatirea 
tehnica și tactică (exersam după reviste, cărţi și casete video).  

Erau condiții ostile, spartane aș spune afară în aer liber… exersam pe un teren de fotbal improvizat din cartierul Rogerius 
din Oradea, a fost o perioadă când instructori noștri foloseau garaje și pivnițe amenajate ca sală de fortificare, cu saci de 
box din anvelope, cu gantere din bile sudate ș.a.m.d.! Îmi aduc și acum cu drag aminte, erau zile de "CARDIO" când  
mergeam la antrenament și începeam cu 30 de minute de alergat pe scări, sau roată  malul Crișului Repede din Oradea, 
apoi urma 10-20 sprinturi cu o pauză de cîteva secunde între ele. Nu era zi să nu facem  o combinație de sărituri cu coarda, 
săritul corzii era foarte distractiv, un antrenament extrem de eficient și foarte sănătos, apoi urmau sărituri în sus pe scări 
cu ambele picioare de o dată sau sărituri într-un picior  ca într-un final să terminam cu flotări pe pumni  (seiken). Stăteam 
la baza scărilor, puneam picioarele pe a doua și a treia treaptă şi din această poziţie făceam serii a cîte 15-25 de flotări, 
pot să spun era "criminal de greu". Mergeam acasă epuizați fizic, dar dornici de învățare și progres abia așteptam a doua 
zi să o luăm de la început. 

În alte zile mergem în parcuri și alte locuri mai retrase, unde exersam fără număr loviturile la copac pe post de makiwara. 
Lovituri interminabile cu pumni, coatele, cantul palmei  la fel cu picioarele tibia și călcâiului piciorului care aveau ca scop 
întărirea oaselor, a mușchilor, a tendoanelor și ajuta la fortificarea armelor naturale ale corpului. Pentru instructori noștri 
și pentru noi evident "ucenici" nu avea relevanță că era vară, era frig, ploua sau ningea afară, antrenamentele se făceau 
mai intens imitând antrenamentele marțiale din filmele vremi. 

Eram foarte mic la acea vreme “un mucos” am mers și eu cu colegii de cartier “să ne batem” văzusem multe filme cu Bruce 
Lee și Chuck Norris ș.a.m.d., în dojo am început cu Shotokan & Fudokan karate. Între timp până la terminarea liceului, am 
cochetat în paralel cu luptele libere, lupte greco-romane, judo, box, haltere, jocurile cu mingea etc. Abia de la vârsta de 14 
ani am început să înteleg karate-ul.   

S.O. /  Domnule profesor, aveți un mentor sau mai mulți mentori care v-au îndrumat pași în lumea karate-ului (lumea 
marțială) pe parcursul anilor? 

I.V. /  Da evident am avut ca instructori la acea vreme când practicam Kickboxingul & Kyokushinkaiul pe domni Ádám 
Szabó cu Lajos Király fiind primii mei instructori, pentru mine au fost un model de urmat în viaţă la acea vreme, ulterior 
aceștia au “emigrat” unul în Canada altul în SUA. A urmat o altă disciplină aproape sufletului meu Shotokan & Fudokan 
karate unde erau domni Kálmán Szabó cu Ujvári János, din păcate pentru mine și aceștia din urmă au “emigrat” la rândul 
lor unul în Austria altul în Irlanda, epoca comunistă. Ulterior mi-am găsit calea în karate alături de cei doi titanii Dan 
Stuparu și Adrian Popescu Săcele; Doi monștrii sacri ai karate-ului românesc.   

Mai târziu odată cu trecerea timpului pe parcursul carierei mele ca profesor, am studiat multe ore de antrenament la 
stagii de pregătire cu mulți profesioniști, mari campioni în karate:  

-la nivel Internaţional & European: 

- Ilija Jorga - 10 DAN –WFF / ITKF -Serbia 

- Peter Brockers - 10 DAN - IKF- Germania 

- Guy Sauvin - 9 DAN - WKF.- Franţa 

- Pierluigi Aschieri - 9 DAN - WKF - Italia 

- Mirio Manini - 8 DAN - WKF - Italia 

- Vladimir Vardiero - 8 DAN - ESKU / WKF Arbitru Mondial A: WKF şi EKF - Italia 



- Furko Kalman - 7 DAN - Kyokushin - Ungaria 

- Tsogas Georgios - 7 DAN - Shito-ryu - KOI / WKF - Grecia  

- Vic Charles- 7 DAN - multiplu campion mondial - WKF- Anglia 

- Tommaso Mini - 6 DAN - JKA / Arbitru Mondial A: WKF şi EKF - Elveţia 

- Ercument Tasdemir 6 DAN Karate, Arbitru Mondial A: WKF şi WSF-Turcia 

- Wayne Otto- 5 DAN - multiplu campion mondial - WKF - Anglia 

- Michael Millon- 5 DAN -multiplu campion mondial - WKF-Franța  

- Alexandre Biamonti - 3 DAN -multiplu campion mondial - WKF-Franța 

-la nivel Internaţional & European; cu mari maeştri ai stilului Shotokan ca: 

- Taiji Kase- 10 DAN – WKSA  

- Tetshuhike Asai - 10 DAN - JKA / IJKA.  

- Hirokazu Kanazawa - 10 DAN - SKIF 

- Keinosuke Enoeda- 9 DAN - JKA / KUGB  

- Masaru Miura - 9 DAN - SKIF 

- Hiroshi Shirai- 9 DAN - JKA / WSI 

- Kato Sadashige - 9 DAN - IJKA 

- Masao Kawazoe - 8 DAN - JKA / WSI 

- Masahiko Tanaka - 8 DAN - JKA 

- Yoshiharu Osaka - 8 DAN - JKA  

- Hideo Ochi - 8 DAN - JKA 

- Koichi Sugimura - 7 DAN - JKA 

- Toshihiro Mori - 7 DAN - JKA 

- Kazuhiro Sawada - 7 DAN - JKA / SA 

- Norio Kawazoe - 7 DAN - SKIF 

- Tetsuo Otake- 7 DAN - JKA 

-la nivel Internaţional & European; cu mari maeştri ai stilului Shito-ryu ca: 

- Akira Satou- 8 DAN- Shito-ryu 



- Tsutomu Kamohara- 8 DAN- Shito-ryu 

-la nivel Internaţional & European; cu mari maeştri ai stilului Goju-ryu ca: 

- Takeji Ogawa - 8 DAN - Goju-Ryu 

- Sejichi Fujiwapa - 7 DAN - Goju-Ryu 

-la nivel Internaţional & European; cu mari maeştri ai stilului Wado-ryu ca: 

- Teruo Terukazu Kono - 8 DAN - Wado-Ryu  

- Kando Shibamori - 8 DAN - Wado-Ryu 

- Yoshi Iwasaki - 7 DAN - Wado-Ryu 

 

S.O. D-nule profesor, sunteţi cunoscut ca ”liderul” mai bine zis promotorul karate-ului şi a artelor martiale în mediul 
școlar / preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din România? Am înțeles că există o comisie de 
karate, vă rugăm ne puteți spune mai multe despre educația școlara prin prisma karate-ului? 

I.V. /  Da într-adevăr există o Comisie Naţională de Karate şi Discipline Asociate  a Sportului Preuniversitar care s-a 
constituit pe data de 26 mai 2007  în sala festivă de la Palatului Copiilor din Oradea, str.Muzeului, Nr.2, membri fondatori 
şi promotori care am luat initiațiva sunt eu subsemnatul şi colegul meu prof. Zoltan Lipan 6 Dan Karate Shotokan de la 
Palatul Copiilor Reşiţa. Comisia are ca obiectiv o mai bună organizare şi coordonare a  ramurei de Sport Karate  adică a 
karate-ului Sportiv din stilurile de non-contact, light contact şi semi contact (Shotokan, Shito-ryu, Goju-ryu, Wado-ryu, 
Chito-ryu, Isshinryu, Uechi-Ryu, Shorin-ryu) respectiv disciplinele  asociate de  full contact (Kempo, Jiu-Jitsu, Kyokushinkai, 
Kickboxing, Muay Thai ş.a.m.d). Scopul comisiei este de a ajuta şi promova valenţele educaţionale (formative) de întărire 
morală şi psihică, de pregătire a elevilor , valorile disciplinei de Karate şi Arte Marţiale , respectiv de a coordona 
activitatea acestora atât la nivelul educaţiei  formale cât şi non formale, organizarea de Campionate Internaţionale de 
Karate, Campionate Naţionale Şcolare de Karate şi Cupa României, Olimpiade Şcolare, Competiţii Interjudeţene, 



Regionale, Naţionale şi Internaţionale între Palate şi Cluburi ale Copiilor pe prim plan, cât şi al L.P.S. şi C.S.Ş. împreuna cu 
unităţile Şcolare la nivel preuniversitar ( preşcolar, primar, secundar, post liceal).                                                                                                            

 La adunarea de constituire au participat profesori şi antrenori din Palate şi Cluburi ale Copiilor din: Oradea, Reşiţa, 
Timişoara, Orşova, Oraviţa, Arad, Chişineu Criş, Şimleul Silvaniei , Sighetul Marmaţiei, Lupeni, Buftea şi Bucureşti . Comisia 
de Karate promoveaza Karate-Do-ul, care se bazează mai mult pe educaţie, latura educativa şi formativă a Karate-ului şi a 
modului de viaţă, a disciplinei şi autocontrolului. Obiectivul e acela de a forma profesori, antrenori și instructori de Karate 
cu calificare și recunoaştere internaționala la nivelul învăţământului. Părinţii şi oamenii în general trebuie să înțeleagă că 
aici nu e vorba numai de sport sau  autoapărare ci noi oferim disciplină, educaţie, un mod de viață sănătos nu stând toată 
ziua în faţa calculatorului”. Din păcate politicul ne afectează și pe noi, nu există o unitate la nivel național, din această 
cauză majoritatea structurilor de arte marțiale au creat câte o “comisie...” mai mică sau mai mare, cu obiectivul muncii 
noastre, chiar nu este corect dar mergem înainte.  

S.O. /  Domnule profesor, în alt context de ce ați ales numele clubului Shogunul?  

I.V. /  Cred că având diverși mentori în karate, "Shogunul" prin istoria acestuia mă definește și mă regăsesc pe mine ca 
lider și școala pe care eu o conduc, de la rădăcini până la visul olimpic. 

Titlul de shogun (将軍 shōgun?, lit. „conducător militar”, „general”), titlul complet Seii-Taishogun (征夷大将軍 
seiitaishōgun?, „marele general care subjugă/cucerește”), a fost cel mai înalt grad militar al Japoniei medievale, 
echivalent aproximativ cu cel de “generalissim”. Inițial a fost acordat în anul 1192 de împăratul Go-Toba (1184-1198) 
șefului clanului Minamoto, Yoritomo, drept recunoaștere a succeselor militare în expediția contra triburilor emishi în nord-
estul insulei, astfel conferindu-i puterea militară în stat. 

Japonia a fost cârmuită de shoguni timp de șapte secole, însă doar cinci familii au deținut demnitatea shogunală: 
Minamoto (1192-1219), Fujiwara (1226-1252), familia imperială (1252-1338), Ashikaga (1338-1573) și Tokugawa (1603-
1868). Familia Fujiwara se trage din clanul Nakatomi, cel care furniza din tată în fiu preoții religiei băștinașe șinto. Clanul 
Nakatomi va primi după revoluția Taika din anul 645, numele de Fujiwara. 

Numai un singur daimyo putea la un moment dat să se bucure de acest titlu. Orice daimyo care se împotrivea shogunului 
se considera a fi răzvrătit împotriva tronului, era înlăturat de îndată și își pierdea domeniile. 

Alegerea unui nume de club cred că trebuie să ne definească unii colegi au ales "Bogdan"  Sport Center, alții după animale 
gen: Cobra, Dragonul, Tiger sau cu specific marțial gen: Zanshin, Samurai, Bassai-Dai, Empi etc,etc…până la urmă, este 
alegerea fiecăruia.    

S.O. /  Legat de visul olimpic “Karate-ul la olimpiada”, ce ne puteti spune domnule profesor? 

I.V. /  La 3 august 2016, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a aprobat introducerea pentru ediţia Jocurilor Olimpice de 
la Tokyo 2020 a noi discipline sportive care să facă parte din calendarul competiţional olimpic: baseball/softball, basket 
3x3, karate, escaladă sportivă, skateboard şi surfing, 

Aceste discipline sportive reprezintă o îmbinare inovativă a unor întreceri emergente orientate către tineri, sunt populare 
în Japonia şi vor contribui la tezaurul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, potrivit preşedintelui CIO, Thomas Bach. 

În plus, preşedintele ediţiei Tokyo 2020 a Jocurilor Olimpice, Yoshiro Mori, a declarat că ''includerea acestui pachet de noi 
sporturi vor permite tinerilor atleţi şansa aşteptată de a-şi îndeplini visele de participare la Jocurile Olimpice - cea mai 
înaltă treaptă mondială a sportului - şi să-i inspire să obţină cele mai bune rezultate, atât în viaţă cât şi în sport'', conform 
https://olympics.com/. 

 



Karate-ul este o artă marţială originară din Okinawa, Japonia, în timpul dinastiei Ryukyu, karate debutează la ediţia de la 
Tokyo. În anii 1920 s-a răspândit rapid în Japonia, iar după cel de-Al Doilea Război Mondial, pe mapamond, potrivit 
www.cnet.com şi https://olympics.com. Cererea de includere în calendarul olimpic competiţional datează din anii 1970. Se 
desfăşoară în două probe pentru bărbaţi (categoriile 65 kg, 75 kg şi 75+ kg) şi femei (55 kg, 61 kg, 61+ kg) - kata 
(demonstraţie individuală) şi kumite (procedee de luptă cu partener). În timpul probei de kata sportivii execută o serie de 
mişcări cu caracter ofensiv şi defensiv simulând lupta cu un oponent imaginar, fiind evaluate determinarea, viteza, ritmul, 
echilibrul şi forţa, folosindu-se un sistem de puncte specific pentru notarea acestora. Pe durata probei de kumite doi 
oponenţi se înfruntă pe o suprafaţă competiţională (8 metri pe 8 metri) într-un timp de 3 minute. Se acordă de la 1 la 3 
puncte puncte pentru modul în care loviturile executate şi-au atins ţinta pe corpul adversarului, la final fiind declarat 
câştigător acela care acumulează cele mai multe puncte. Cei 80 de atleţi calificaţi vor concura la Nippon Budokan, căminul 
spiritual al artelor marţiale nipone şi, totodată, locul de desfăşurare al Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 1964. 

S.O. /  Karate-ul va figura şi în programul Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris, domnule profesor. 

I.V. /  Karate-ul nu  cred ca va figura şi în programul Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris. La ediția de la Tokyo am 
avut parte de patru sporturi care au debutat la Jocurile Olimpice. Surfing, karate, skateboarding sau escaladarea sportivă 
se află printre sporturile care s-au aflat în programul olimpic. De asemenea, baseballul și softballul au revenit la Tokyo 
pentru prima oară de la Beijing din 2008. Cu toate acestea, karateul, baseballul și softballul nu se vor mai regăsi printre 
întrecerile din 2024 de la Paris. 

Comitetul Internațional Olimpic le permite țărilor organizatoare să adauge sporturi în edițiile pe care le organizează. 
Astfel, Japonia era țara perfectă pentru a avea întreceri la karate la Jocurile Olimpice. De asemenea, baseballul și 
softballul sunt două sporturi care sunt foarte populare în Japonia. 

În ceea ce privește Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, breakdancing-ul va debuta ca sport olimpic. Se vor organiza 
întreceri atât la feminin, cât și la masculin. În ceea ce privește formatul competiției, participanții vor avea întreceri unu la 
unu, oar câștigătorii vor fi determinați de către un juriu. 

S.O. /  Domnule profesor, care sunt valorile acestui sport karate shotokan vin copii în timpul liber? 

I.V. /  Timpul liber își are rolul sau în progranul de viață a copilului și adolescentului. Fiecare zi trebuie să conțină și o 
perioadă de timp liber în care copilul să se deconecteze pentru a face față altor activități la care este solicitat. 

Exista însă și un cadru organizat pentru petrecerea timpului liber și de a completa cunoștințele într-un anumit domeniu, în 
cazul nostru cel sportiv prin ramura de sport: Karate Shotokan. 

Acțiunile educative organizate stimulează și motivează deopotrivă creativitatea copiilor și măiestria antrenorului. 
Important este ca factorii să urmarească prin acțiunile lor comune și individuale ca nici un copil să nu fie frustrat de 
dreptul de a ști cum să-și organizeze timpul liber sau cum să-și descopere aptitudinile, valeitățile, talentele. Valoarea 
activităților extracuriculare este apreciată după capacitatea acestora de a-l ajuta pe copil să se integreze în mediul natural 
și social. 

În esență experiența acțională pe care o dobândește copilul se reflectă asupra dezvoltării sale prin: activarea și 
optimizarea potențialului fizic, activarea și optimizarea potențialului intelectual, dobândirea unor însușiri sociale. 
Activitatea prin sport Karate Shotokan este extrem de solicitantă pentru copil în ciuda aparenței pe care o creează, adică 
aceea de a fii relaxantă, lejeră. 

Copilul este adus în situația de a-și utiliza energiile și potențialul psiho-somatic pentru a-și optimiza parametrii 
comportamentali. 

Iubirea pentru copii ar trebui să ne determine să ne ocupăm permanent de formarea copiilor la orele de sport (prin 
practicarea de Karate Shotokan), îi vor ajuta pe copii sa învețe disciplina, răbdarea, precizia, să se exteriorizeze, și să 



elimine energia negativă și să dezvolte valori ca: inspirația, determinarea, excelența, egalitatea, prietenia, respectul, 
curajul și solidaritatea. 

Prin Karate Shotokan înțelegem ce este disciplina, educația și respectul. Fiecare copil este unic și are nevoie de atenție 
pentru a-i comunica astfel ca este remarcat și că persoana lui e importantă. 

S.O. /  Domnule profesor, cum poti fi atraşi tineri de azi spre sportul de contact “karate”? 

I.V. /  Din păcate pentru sporturile de contact, nu se mai înghesuie lumea să vină la karate, arte marțiale dar și la box, 
judo sau  lupte. Una dintre abordări este: Vai dar avem de învățat , teme, ne doare cotul, avem dureri de creștere, 
genunchiul, glezna....etc, etc.... sau cea mai plauzibilă este că suntem foarte "gingași" de la 12 la 18 ani în special, ferească 
Dumnezeu să ne atingem, mergem la club diseră...avem Chef de chef, paranghelie  ...unghii foarte mari, fițe… este foarte 
posibil să existe alte preocupări mai puțin sportul de contact. Acest fenomen se regăsește la marea majoritate a colegilor 
profesori de la cluburile din ţară. 

S.O. /  Domnule profesor, se întâmplă tot mai des NU mai las  copilul la karate, că nu mai învață bine...se uita prea mult 
la filme cu bătai? 

I.V. /  Karate-ul este o pasiune mare în rândul multor copii mici, ei au crescut cu peliculele de desene animate gen: 
Dragon Ball, Kung Fu Panda filme cu o puternică motivație marțiala precum Karate Kid, Cobra Kai ulterior când au mai 
crescut i-au văzut ca modele pe Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen,Tonny Jaa secondați de alți actori de top marțiali 
ca Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Keanu Reeves, Tom Cruise și lista poate continua. Cei care vin la 
karate o fac influenţaţi de televizor şi reviste. 

„Mass-media” a ajutat să descoperim karate-ul, cert este că  aceste filme despre karate îi motivează foarte mult pe copii, 
practicând karate îi ajută pe copii enorm de mult la stăpânirea pornirilor violente și orgoliilor. Karatele înseamnă disciplină 
şi autocontrol.  

Aud tot mai des, că se vorbeşte de “Că nu mai învață bine...se uita prea mult la filme cu batai?” Dați-mi voie să vă 
contrazic sportul karate îmbunătăţeşte performanţa şcolară. 

Copiii care vin la karate trebuie să se angajeze în cel puţin 60 pâna în 90 de minute de exerciţii fizice moderate de 2-3 
ședințe pe săptămână sau activitate fizică zilnică ar fi ideală. Antrenându-se "sportul karate" îi ajută pe copii să îşi 
dezvolte abilităţile motorii şi poate îmbunătăţi starea fizică şi psihologică a acestora. Prin activitatea fizică regulată la 
karate, poate ajuta copilul să funcţioneze mai bine la şcoală. 

As dori să menționez că este demonstrat, de asemenea, că activitatea fizică regulată (indiferent de sport), îmbunătăţeşte 
performanţele academice. În afară de beneficiile academice, copiii activi la karate sunt, de asemenea, susceptibili de a 
avea o prezenţă şcolară mai mare şi un nivel mult mai mare de concentrare îmbunătăţit pe parcursul orelor de la școală. 
"Mens sana in corpore sano" este un proverb din limba latină,  „O minte sănătoasă într-un corp sănătos”. Aceasta fraza 
este utilizată pe scară largă în mediul sportiv inclusiv la karate și în contextele educaționale pentru a exprima teoria 
conform căreia exercițiul fizic este o parte importantă sau esențială a bunăstării mentale și psihologice. 

Deci, hai să dăm o șansă sportului karate înainte de a spune că o să vă afecteze iremediabil performanțele școlare. 



 

S.O. /  Domnule profesor, în lumea de azi  Karate-ul mai este un sport util? comparativ cu emulaţia explozivă de la 
începutul anilor '90 

I.V. /  Karate-ul este un sport foarte util și asigura o educație de înaltă calitate, în care fair play-ului și  respectului 
reciproc sunt pe primul loc. Dacă la începutul anilor '90, când sălile de karate erau pline ochi, fenomenul s-a mai liniștit. 
Aici în prim plan este vorba de comoditatea copiilor și inclusiv a părinților care trebuie să facă efortul de a se deplasa cu 
copii la antrenamente (vorbim în special de cei mici), care nu mai vor antrenamente grele, lipsa unui buget financiar de 
famile adecvat (se știe că nu este un sport ieftin, în zilele noastre implică anumite cheltuieli: abonament, echipamente, 
deplasări…totul costă), scăderea natalităţii şi numărul foarte mare de săli de karate. 

 Practicarea karate-ului este însă în continuă ascensiune pornind de la interesul pentru siguranţa personală. Obiectivul 
principal  al părinţiilor care îşi dau copiii la karate este să facă mişcare, al doilea este că societatea românească este tot 
mai nesigură, părinţii își doresc pentru cei mici  să poată face față la o agresiune, să riposteze, să nu fie victimă. Karate-ul 
este tot mai curtat de  fete, deoarece se spune adesea că în lumea de astăzi este bine ca o fată să se poată proteja.  
Încercăm la antrenamente ca copii niciodată să nu sufere acidentari, conteaza foarte mult mai ales la început, când sunt 
încă începători, copiii trebuie tratați cu mai multă grijă și treptat, încet, încet vom  întări întregul sistem muscular. Nu 
contează dacă ești băiat sau fată, așa o să te obișnuiești atât fizic cât și mental. 

Karate-ul mișcă și întărește toți mușchii, foarte utili mai ales pentru copiii aflați în creștere. Este important să întărim 
mușchii din jurul coloanei vertebrale, să protejăm articulațiile. Copiii învață prin karate disciplină, perseverență, tehnici de 
relaxare, autocontrol si ameliorarea stresului. 

 

 


