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Lotul Național de Ju-Jitsu al Ro-
mâniei a revenit în țară după partici-
parea la Cupa Mondială de Ju-Jitsu 
pentru cadeți U15 și Campionatul 
Balcanic de Ju-Jitsu pentru seni-
ori, tineret U21, juniori U18 și co-
pii U12, competiții desfășurate 
în acest an la Atena, în Grecia, 
în perioada 21-23 septembrie 
2018. 

A doua delegație ca mă-
rime, după țara gazdă, Ro-
mânia a înscris în concurs 
un lot numeros, care a cu-
prins 75 sportivi, luptând 
pentru medalii la toa-
te disciplinele de con-
curs: probe individua-
le - Fighting (luptă se-
mi-contact) și Ne-Wa-
za (luptă la sol, tip 
Ju-Jitsu Brazilian); 
probe de echipă - 
Duo Clasic (pre-
zentare de vir-
tuozitate tehni-
că demonstra-
tă de echipe de 
doi sportivi), 
Duo Show 
(combinație 
de tehni-

că și prezentare coregrafică cu imagi-
narea unui scenariu de luptă). La fina-
lul competiției, steagul României a flu-
turat pe treapta a III-a a podiumului pe 
națiuni. Recolta de medalii a țării noas-
tre a fost impresionantă: 59 medalii, 
dintre care 20 de aur, 19 de argint și 20 
de bronz. 

Primăria Mogoșoaia, 
alături de campioni

Printre medaliați care au făcut cin-
ste țării noastre în amplele competiții 
sportive din Grecia, se numără Ilin-
ca Manole, în vârstă de 13 ani, care 
a obținut medalia de aur la categoria 
– U15, ne-waza, - 44 kg și Ana - Ma-
ria Berea, în vârstă de 18 ani, care a 
obținut medalia de aur la U21, ne-wa-
za, +70 kg și medalia de argint la ca-
tegoria senioare, fighting, +70 kg. Cele 
două sportive, care practică acest sport 
de la vârsta de șase ani și au reușit du-
pă trei ani de muncă să urce pe podi-
umurile internaționale, se pregătesc la 
Clubul Sportiv Hai Shin Jitsu Ilfov din 
Mogoșoaia sub îndrumarea antrenoru-
lui Mihai Curelea. Activitatea sportivă a 
clubului ce funcționează din anul 2005 
sub conducerea senseiului Mihai Cure-
lea este susținută de Primăria comunei 
Mogoșoaia, care sprijină echipa inclusiv 
pentru cantonamentul anual. 

Sportive din Ilfov, 
campioane mondiale la Ju-Jitsu

Clubul Sportiv 
Hai Shin Jitsu Ilfov 
din Mogoșoaia a 
reușit să claseze 
două sportive pe 
podiumul Cupei 
Mondiale de cadeți 
și al Campionatului 
Balcanic, la Atena, 
alături de sportivii altor 
11 cluburi din țară.  

Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru rezultatele obținute! 


