
3.EVIDENŢIAŢI– 2007  

Sportivul Anului 2007,de la Palatul Copiilor-Şhogunul Oradea este sp.Negru 

Alexandra  

   

PREMII SPECIALE:  

   

Cel mai tehnic sportiv (Feminin) al anului 2007, de la Palatul Copiilor-Şhogunul 

Oradea este tot sp.Negru Alexandra, cu un palmares de:  

   

-Medalie de Aur (junioare / kumite individual, - 50 kg)  la CUPA MONDIALĂ de 

KARATE şi Medalie de Argint (Kumite echipe Senioare).  

- Multiplă Campionă Naţională de Cadete şi Junioare la Kumite (6  titluri naţionale) 

în circuitul Învăţământ (Campionatele Şcolare-M.E.C.T.) şi în circuitul pe Federaţie 

(F.R.K.M.) o Medalie de Bronz (Kumite echipe Junioare) şi Campionă Naţională la 

Kumite -55 kg a categoriei (Junioare).  

   

Cel mai tehnic sportiv (Masculin) al anului 2007, de la Palatul Copiilor-

Şhogunul Oradea este sp.Lucan Geza Attila, cu un palmares de:  

   

-Medalie de Aur ( cadeţi / kumite individual, - 55 kg)  la CUPA MONDIALĂ de KARATE 

,TIMIŞOARA/ROMÂNIA din 08 decembrie 2007  şi Medalie de Bronz (Kumite echipe 

Seniori). 

-Vicecampion Naţional la Kumite - 60 kg (Minicadeţi) în circuitul Federaţie 

(F.R.K.M.). 

- Campion Nţtional la Kata individual (Juniori) în circuitul Învăţământ 

(Campionatele Şcolare-M.E.C.T.). 

- participant la Campionatele Balcanice la individual în echipa naţională de karate 

modern a României.  

   

Cel mai combativ sportiv (Feminin) al anului 2007,de la Palatul Copiilor-

Şhogunul Oradea este sp.Bulc Claudia, cu un palmares de:  

   



-Medalie de Aur ( Minicadete / kumite individual, - 35 kg)  la CUPA MONDIALĂ de 

KARATE, TIMIŞOARA/ROMÂNIA din 08 decembrie 2007  şi Medalie de Bronz (Kumite 

echipe Seniore). 

- Campionă Naţionala la Kumite - 50 kg (Minicadete) şi Medalie de Bronz (Kumite 

echipe Junioare) în circuitul circuitul Federaţie (F.R.K.M.). 

- Multipla Campiona Naţionala de Minicadete şi Cadete la Kata şi Kumite (4  titluri 

naţionale) în circuitul Învăţământ (Campionatele Şcolare-M.E.C.T.). 

   

Cel mai combativ sportiv (Masculin) al anului 2007, de la Palatul Copiilor-

Şhogunul Oradea este sp.Neaga Raul Marian, cu un palmares de:  

 

-Medalie de Argint ( cadeţi / kumite individual, - 55 kg)  la CUPA MONDIALĂ de 

KARATE, TIMIŞOARA/ROMÂNIA din 08 decembrie 2007  şi Medalie de Bronz (Kumite 

echipe Seniori). 

- Medalie de Bronz la Kumite - 55 kg (Cadeţi) şi Medalie de Bronz la Kumite - 60 kg 

(Juniori) în circuitul circuitul Federaţie (F.R.K.M.). 

- Campion Naţional la Kumite - 60 kg (Juniori) în circuitul Învăţământ (Campionatele 

Şcolare-M.E.C.T.). 

   

-în 08 decembrie 2007, TIMIŞOARA /ROMÂNIA  la CUPA MONDIALĂ de KARATE : s-a 

obţinut 8 clasari pe podium prin:  

   

-sportiva Negru Alexandra, a obtinut medalie de aur la / junioare/ kumite individual, 

50 kg fete.   

- sportivul Lucan Geza Attila, a obţinut medalie de aur / cadeţi / kumite individual, - 

55 kg băieţi.  

- sportiva Bulc Claudia, a obţinut medalie de aur / Minicadete / kumite individual, - 35 

kg fete.  

- sportivul Neaga Raul Marian / cadeţi, a obţinut medalie de argint / kumite 

individual, - 50 kg baieţi. 

- sportivul Badea Cristian, a obţinut medalie de bronz minicadeţi / kata individual. 

- sportiva Rékasi Réka Etelka, a obţinut medalie de bronz / cadete / kumite individual, 

+50 kg fete.  



-Echipa formată din sportivii: Negru Alexandra, Cooş Denisia, Rékasi Réka Etelka si  

Bulc Claudia  a obţinut medalie de argint la proba de Kumite echipe senioare.  

-Echipa formată din sportivii: Lucan Geza Attila, Piski Lajos Arnold, Badea Cristian şi 

Neaga Raul a obţinut medalie de bronz la proba de Kumite echipe seniori.  

   

- s-a obţinut 1 clasare pe podium prin: sportiva Rékasi Réka Etelka (1 medalie de 

bronz la Kumite Echipe Cadete Feminin) la CAMPIONATUL EUROPEAN de KARATE 

SHOTOKAN-E.S.K.U , NOALE-VENICE / ITALIA din 30noiembrie – 01 decembrie 2007.  

 


