Stoian: ”Suntem o forŃă în kyokushin”
Deşi în Ńară, karatele kyokushin nu se bucură deloc de
popularitate, la nivel mondial România se bate la medalii cu
puteri precum Japonia, Rusia sau Brazilia.

Unul din campionii noştri este Nicu Stoian (30 de ani), maestru al
sportului în arte marŃiale şi posesor al centurii negre 2 Dan Kyokushin
Karate.
Libertatea: Când Ńi-ai început cariera de karate-ka?
Nicu Stoian: În 1993, când aflându-mă în căutarea unei săli de forŃă,
am intrat în singurul loc din zonă unde se aflau astfel de aparate.
Acesta a fost primul meu contact cu şcoala de karate din Jilava şi cu
Sensei-ulFlorinToader.

Care este parcursul unui karate-ka kyokushin până în top?
În Kyokushin, drumul spre un titlu sau un podium european şi
mondial este foarte greu. Este nevoie de muncă, de ambiŃie, toate
concretizate în stagii de pregătire în estul şi vestul Europei.
Campionatele Mondiale sunt de doua feluri: C.M. Open băieŃi,
organizate o dată la patru ani, unde peste 250 de participanŃi luptă pe
parcursul a trei zile pentru titlu de campion. Apoi, sunt Campionatele
Mondiale pe categorii, dar aici pentru calificări trebuie să acumulezi
puncte la competiŃiile din cei 4 ani.
România este bine reprezentată în aceste competiŃii mari?
Da, România este foarte bine reprezentata, alături de mari forŃe
mondiale precum Brazilia, Japonia, Rusia. Şara noastră a avut o
baza bună încă din anii 80 şi totul a culminat atunci când Sensei
Dorel Bulearcă a pus bazele, în 1995, unei echipe de exceptie. De
atunci, s-au obŃinut medalii în fiecare an. În 1996, 1998, 1999,
România a ocupat locul 1 pe naŃiuni. Avem campioni europeni şi
mondiali.
Carte de vizită Nicolae Stoian (30 de ani)
Campion NaŃional: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009
Bronz la CE din 2000 (Portugalia), 2005 (Bulgaria) 2006 (Spania),
2007 (Grecia), Cupa Americii (2009)
Argint la CE din 2003 (Ucraina), CE din 2004 (Polonia)
Aur la CE din 2008 (Spania), Campionatul SUA (2009), CE 2009
(Ucraina)

