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la
A II-a ediţie a Cupei “Voinţa” Buftea,

EVENIMENT NAŢIONAL MEMORABIL PENTRU COPIII SPORTIVI

Eugen DICHISEANU
 
În a doua zi de primăvară a aces-

tui an, oraşul Buftea i-a invitat pe mi-
cii sportivi karatişti - cu vârste între 7 
şi 14 ani - din toată ţara, să-şi dobân-
dească medaliile şi cupele de învingă-
tori, pe meritul fiecăruia. În minunata 
competiţie au participat fete şi băieţi 
deopotrivă, iar confruntările au  fost 
aprig disputate, la toate categoriile în-
trecerilor. 

De fiecare dată, Buftea îşi recon-
firmă vocaţia de bună gazdă a cultivă-
rii spiritului sportiv. An de an, oraşul 
continuă tradiţile dobândite şi oferă 
sârguincios modelul unei vieţi trăite cu 
mentalitate de campion. Şi o face con-
stant, fie că îi eşti locuitor sau oaspete.

A doua zi, de mărţişor…
…adică sâmbătă, 2 martie, mo-

derna sală de sport a Lic. tehn. „Du-
mitru Dumitrescu”, din oraşul ilfovean, 
i-a primit pe cei 288 de sportivi ka-
rateka veniţi din Capitală şi judeţele 
Argeş, Botoşani,  Braşov, Dâmboviţa, 
Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, 
Prahova. Au fost prezenţi cei înscrişi 
în cluburi şi asociaţii afiliate Federaţiei 
Române de Karate WUKF. 

Deschiderea oficială a avut în 
amiaza zilei. A fost o adevărată sărbă-
toare a începutului de primăvară. A ur-
mat intonarea imnului, interpretat de 
tenorul Robert Nagy, dir. Centrului Cul-
tural Buftea, şi cuvintele de întâmpina-
re, în festivitatea de deschidere oficia-
lă a evenimentului. Ele au fost rostite 
de principalii realizatori ai evenimentu-
lui. Apoi, gazdele au oferit doamnelor 
şi domnişoarelor din public, antrenoa-
relor, cât şi celor  din echipa de arbi-
traj, flori şi mărţişoare hand-made, cu  
reprezentarea simbolică a siluetei unui 
karatist, în plină  mişcare. 

După care, a urmat un specta-
col artistic, deosebit de dinamic, oferit 
de Ansamblul Artistic de Dansuri „Doi-
na Ilfovului”, condus de prof. coregraf 
Daniela Mîndroc, al Centrului Cultural 
Buftea. Copiii dansatori, tineri şi ma-
turi au cules ropote de apaluze, din 
partea publicului.

Organizatori şi 
participanţi de onoare

Cei care s-au ocupat de orga-
nizarea acestui eveniment au fost: 
Federaţia Română de Karate WUKF, 
din partea căreia au fost prezenţi 
prof. univ. dr. ing. Liviu Crişan – ca 
preşedinte, dar şi titular al aceleiaşi 
funcţii la Federaţia Mondială WUKF a 

acestui sport, structură la care sun-
tem afiliaţi. Doru Suciu – secretar şi 
Andrei Constantin - şef departament 
mass-media, au întregit echipa sosită 
la Buftea. 

Federaţia noastră a avut un par-
tener esenţial în buna desfăşurare 
a  evenimentului. Este vorba despre 
Primăria oraşului, condusă de edilul  
Gheorghe Pistol. ACS de Sănătate 
„Voinţa”  s-a alăturat organizării aces-
tei a II-a ediţii a competiţiei şi a fost 
reprezentată de preşed. Ion Tatulică.  

Soţii Tamaşi au avut o misiune 
specială, de care s-au achitat cu brio. 
Dan Tamaşi este antrenor la ACSS 
„Voinţa” din oraşul gazdă, dar şi la Clu-
bul Karate Chitila. Iar soţia sa, Magda-
lena este, la rândul ei, antrenor la CS 
Karate şi la Club Sportiv, ambele din 
oraşul Chitila. Ei i-au pregătit  pe micii 
sportivi ai ambelor localităţi, de fapt, 
luptători rivali în concursurile eveni-
mentului. 

Din cuvintele rostite 
la festivitatea de 

deschidere
Iată, succint, ce au amintit în cu-

vântul lor amfitrioni şi oaspeţi:  
Gheorghe Pistol, edilul ora șu

lui gazdă:  „Bun găsit tuturor. Dragi 
sportivi, distinşi antrenori, stimaţi ar-
bitri, dnelor şi dlor. Am plăcerea şi bu-
nul prilej de a vă spune bun-venit din 
partea Primăriei oraşului Buftea şi a 
Clubului ACSS „Voinţa”, la Campionatul 
Naţional de Karate desfăşurat în ora-
şul nostru. 

Mulţumim Federaţiei Române de 
Karate WKUF, care şi-a manifestat în-
crederea în noi şi a înţeles că Buftea 
poate fi un partener de nădejde, în 
desfăşurarea unor astfel de competi-
ţii remarcabile. Ele adună laolaltă co-
pii sportivi din întreaga ţară, pentru 
a-i identifica pe cei mai buni, dintre 
cei buni. La fel, mulţumim antrenori-
lor, echipei de arbitri şi părinţilor aces-
tor sportivi minunaţi. 

Numai este un secret că la Buf-
tea sportul a devenit un stil de viaţă 
şi asta o demonstrează cele 15 disci-
pline pe care clubul le are în agenda 
de lucru,  între care şi karate. Subli-
niez că toţi aceşti sportivi beneficiază 
gratuit de antrenamente. Toate com-
petiţiile sunt susţinute de noi, pentru 
că oferă prilejuri de cunoaştere,  pri-
etenie şi mod de viaţă sănătos. Vom 
fi gazde primitoare întotdeauna. Mult 
succes în tot ce faceţi şi ne bucurăm 
de rezultatele dv.”.

Liviu Crișan, președ. Federaţi
ei Române de Karate WUKF și al 

celei mondiale: „Mă bucur să vă re-
întâlnesc la Buftea, într-o competiţie 
reuşită. Vreau să îl asigur pe dl primar 
Gheorghe Pistol că am înţeles de mult 
că la Buftea se face o treabă excelen-
tă. Un club serios şi puternic se sim-
te în tot ce face. Vă mulţumesc pentru 
ospitalitatea deosebită de care ne-am 
bucurat şi anul acesta, ca de fiecare 
dată. Cu siguranţă Buftea este un cen-
tru pentru multe activităţi şi vrem să îl 
ajutăm să devină un centru pentru ka-
rate. Felicitări pentru cei care sunt su-
fletul karate-ului la Buftea, familia Ta-
maşi. Deosebit de profesionişti, foca-
lizaţi pentru a ajuta şi promova acest 
sport, cu rezultate din ce în ce mai bu-
ne. Dar şi echipa de părinţi care îi aju-
tă şi le mulţumesc pentru tot. Am mai 
spus-o, că la acest capitol, cu siguran-
ţă, clubul este pe primul loc în ţară. 
(...) Sunt convins că această compe-
tiţie va deveni tradiţională şi ne bucu-
răm de ce se întâmplă bun, aici. Mul-
ţumesc încă o dată dlui primar şi tutu-
ror pentru tot ce fac”.

Dan Tamași, antrenor la 
ACSS „Voinţa” Buftea și coor
ganizator al competiţiei: “În pri-
mul rând „La mulţi ani tuturor d-nelor 
şi domnişoarelor!” Evenimentul nos-
tru e rezultatul sprijinului acordat de 
Primăria oraşului Buftea, căreia i s-au 
alăturat  Federaţia Română de Karate 
WUKF, la iniţiativa ACSS „Voinţa”, con-
dusă de preşed. Ion Tatulică. 

Mulţumiri speciale, deopotrivă, 
pentru prezenţa de aici a dlor: Liviu 
Crişan, Doru Suciu, edilului Gheorghe 
Pistol . (…)

Anul acesta am introdus în grila 
competiţiei pentru copii, cu vârste de 
până la 14 ani şi proba pe echipe, atât 
la disciplinele Kata, cât şi la Kumite. Ea 
se află şi înscrisă în Campionatul Naţi-
onal, unde va trebui să obţinem rezul-
tate de palmares”. 

Magdalena Tamași, antrenor 
la CS și CS Karate, ambele din 
Chitila: „Eu vreau să mulţumesc în 
mod special părinţilor, atât de la Buf-
tea cât şi de la Chitila, pentru spriji-
nul minunat şi constant acordat pâ-
nă acum. Dar şi copiilor sportivi, atât 
de dedicaţi şi cu bune deprinderi în ale 
educaţiei, învăţate acasă”.  

Andrei Constantin, dir. de
part. massmedia al Federaţiei 
Române de Karate WUKF: „Eveni-
mentul de la Buftea e important pen-
tru că e un preambul al Campionatului 
Naţional, de la Sighişoara, din 23-24 
martie. La fel şi pentru copiii sportivi 
de 13-14 ani. Ei vor avea campionatul 
în luna aprilie, la Târgovişte. Astfel, se 
va putea forma cel mai bun lot de ka-
ratişti copii, care se va deplasa la Bra-
tislava, capitala Slovaciei, între  20-23 
iunie, a.c. Acolo, va avea loc ediţia a 
VIII-a a Campionatului Mondial WUKF, 
la toate categoriile de vârste şi, toto-
dată, va fi prima ediţie a Campionatu-
lui Mondial de Kobudo - adică probe 
demonstrative cu arme”.

Cu adevărat, a fost un eveniment de colecţie. Memoria oricăruia 
dintre ei - a sutelor de copii, părinţi, bunici, prieteni - îl va păstra 
viu în amintire, la loc de cinste. Vor vorbi despre el bucuriile unor 
momente de victorie ale vârstelor de şcoală. Iar trofeele câştigate le 
vor reîmprospăta trăirile intense din lupta sportivă, dusă cu fair-play, 
disciplină şi vigoare.

Edilul Gheorghe Pistol se adresează  
publicului,  la Festivitatea de deschidere

Pungi cu cadouri pentru toți copiii sportivi

Animație și interes maxime, în timpul desfășurării concursurilor

Participanții karateka la evenimentul de la Buftea, înaintea startului competiției

Liviu Crișan (stg.) și Andrei Constantin

Doru Suciu (stg.) și Liviu Crișan

Ramona Călinescu,  
dir. de comunicare oferă cadouri

Dansatorii Ansamblullui „Doina Ilfovului”,  
al Centrului Cultural Buftea

Primarul orașului gazdă, Gheorghe Pistol și Magdalena Tamași,  
între karatiștii  care își merită din plin cadourile și trofeele

Ion Tatulică (stg.) și Dan Tamași

La festivitatea de premiere

Flori, mărtișoare pentru participantele feminine

Împreună cu karateka din Asociația "Voința", Buftea


