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Ultima ediţie a Campi-
onatului Naţional de Kara-
te, stil Goju-Ryu, s-a pe-
trecut duminică, 12 mar-
tie, în Buzău, la Sala Spor-
turilor “Romeo  Iamandi”. 
Iar grupul karateka al co-
piilor din Periş s-a întors 
acasă cu un palmares 
onorant: 4 titluri de cam-
pioni naţionali, 5 de vice-
campioni şi 13 locuri III, 
la Kata şi Kumite.

Cine îi pregăteşte 
şi susţine ?    

Maestrul Vali Stan  cu e 
cel care îi conduce, educă 
şi pregăteşte pe “micuţii” 

mari campioni, din Periş. 
La majoritatea antrena-
mentelor e asistat de so-
ţia sa, Cristina. Sensei Vali 
a fost campion naţional în 
anul 2000, campion euro-
pean în 2001 şi campion 
mondial în 2005, la Forta-
leza, Brazilia. 

Clubul sportiv se bu-
cură de sprijin constant, 
asigurat de administaţia 
locală a comunei condusă 
de primarul Anghel Albu. 

      
Palmaresul 
campionilor

La Buzău, au obţi-
nut titlul de campioni na-

ţionali Robert Ioniţă (10 
ani), Ianiss Stănescu (8 
ani), Ştefania Stancu (10 
ani), Vlad Dinu (8 ani). 

Vicecampioni au de-
venit Florin Andrei (9-10 
ani), Ştefan Rădulescu 
(9-10 ani), Nicodim Stan 
(7-8 ani) şi Ionuţ Voici-
lă (14 ani), învingător în 
cele două probe – Kata şi 
Kumite.

Locuri III au fost 
ocupate de Andrei Şte-

fan, Octavian Panait, Ma-
ia Marin, Sophia Marin, 
Vlad Dinu, Darius Gheor-
ghe, Alex Ghiţă, Alexan-
dra Badea. Ei sunt elevi ai 
şcolilor din comună. 

Ediţia campionatului 
naţional foarte disputată. 
Cu mulţi sportivi de va-
loare. Au concurat peste 
350 de participanţi, elevi 
ai şcolilor din toată ţara. 

Sensei Valentin a re-
zumat: „Din cele nouă fi-

nale disputate în competi-
ţie, noi am câştigat patru. 
În asemenea confruntări 
contează enorm concen-
trarea mentală şi pregăti-
rea psihică. Trebuie să ai 
o încredere deplină în po-
sibilităţile tale şi să fii sigur 
pe tine. Rezultatele noas-
tre se datorează muncii, 
talentului şi seriozităţii tu-
turor sportivilor noştri ka-
rateka.  La toate acestea 
se adaugă bunele condi-

ţii de antrenament asigu-
rate în noua noastră sală 
de sport şi echipamente-
lor individuale, pentru ca-
re  mulţumim autorităţilor  
locale şi, mai ales, dlui pri-
mar Anghel Albu. Pentru 
viitor, ne dorim să obţinem 
locuri pe podiumul Cam-
pionatului Mondial de Ka-
rate, care se va desfăşura 
în ţara noastră, în toamna 
accestui an”, a conchis in-
terlocutorul nostru.

Mici, la vârste – mari, la biruinţe

Şcoala campionilor naţionali karateka, 
din Periş
Podiumul învingătorilor a devenit imaginea 
de nelipsit, puternic simbolică, a educaţiei 
sportive pentru grupul de copii karatişti ai 
C.S. Periş. În ultimii ani, toate treptele sale au 
fost ocupate de aceşti campioni, indiferent 
de anvergura confruntărilor - judeţene, ori 
naţionale. Asta pentru că, la fel cum afirma 
Sylvester Stallone, marea vedetă a filmelor de 
acţiune, fiecare câştigător sportiv „a fost, la un 
moment dat, unul dintre concurenţii care a 
refuzat cu tenacitate să se dea bătut”. 

Eugen DICHISEANU

Acasă, antrenamente în forță ale 
campionilor karateka, din Periș

Copiii sportivi 
și trofeele 
lor, în sala de 
antrenament 
a C.S Periș, 
împreună cu 
sensei Vali 
Stancu și soția 
sa, Cristina

Noii campioni naționali la Goju-Ryu: Ioniță 
Robert, Ștefania Stancu, Vlad Dinu, Ianiss 
Stănescu și maestrul lor - Vali Stancu

Raluca Anghel, Maia 
Marin și Sophia Marin 
sunt fete care au urcat 
pe locul III, la recenta 
competiție de la Buzău 

Premieri ale 
câștigătorilor 
C.S.Periș, la 
Campionatul de 
Karate,  Buzău – 
12 martie, 2017

Vicecampionii naționali la 
karate Goju-Ryu: Ionuț 
Voicilă, Nicodim Stan, Florin 
Andrei și Ștefan Rădulescu

Sensei Vali Stancu 
se apără de atacul 

campionului național 
Ionuț Voicilă 


