Absolvent ANEFS în 2001, antrenor
de Karate Kyokushin, Judo [i Lupte,
centura neagr` 2 Dan.
Este antrenor la Clubul Sportiv
“Oyama” Bucure[ti [i pred` Karate
Kyokushin [i Self-defense la Clubul
“Atlantis Fitness & Lifestyle” Pipera
atât pentru copii cât [i pentru adul]i.
Este antrenor de Karate la “LauderReut School & Kindergarden”
, “American International School
of Bucharest” [i coordoneaz`
antrenamente de autoap`rare
pentru personalul de securitate al
Ambasadei S.U.A. la Bucure[ti.
Toate activit`]ile lui sunt legate de
artele mar]iale [i înc` concureaz` la
competi]ii de cel mai înalt nivel, anul
acesta fiind unul plin din acest punct
de vedere.
Pe 4 Aprilie va lupta la Campionatul
Na]ional, apoi pe 23 Mai la
Campionatul European în Ucraina,
pe 27 Iunie la Cupa Americii la
New York [i în func]ie de rezultate
va putea concura la Campionatul
Mondial în Japonia, concurs ce se
desf`[oar` o dat` la 4 ani.

Nicolae
STOIAN

BCF: Î n ce împrejur`ri ai ajuns în lumea artelor
mar]iale?
NICU: Am p`truns în lumea artelor mar]iale la vârsta
de 15 ani, în 1993.
Mi s-a potrivit acest stil dur de Karate. La început
am fost atras de latura sportiv`
a Kyokushin-ului, dar apoi am
în]eles c` fiecare aspect al
antrenamentelor [i filozofiei are
importan]`.

antrenamente depind de perioada de preg`tire în
care m` aflu: preg`tire de baz`, precompeti]ional`
sau competi]ionala. Cu cât ne apropiem de concurs,
antrenamentul trebuie s` fie mai apropiat de efortul
din concurs.

BCF: De ce ai ales tocmai stilul
Kyokushin? Aveai [i alte
op]iuni?
NICU: La început nu f`ceam

diferen]a între stiluri. Mai târziu am
realizat c` acesta mi se potrive[te
cel mai bine atât din punct de
vedere sportiv, cât [i spiritual.

BCF: C
 are e cea mai mare satisfac]ie
ca lupt`tor [i ca instructor?
NICU: Cea mai mare satisfac]ie ca

BCF: Cum te-ai descrie?
NICU: Ca practicant am fost tot

lupt`tor este s` câ[tigi o competi]ie
important`, iar, ca antrenor, s` formezi
ni[te sportivi foarte buni atât ca
performeri, cât [i ca oameni.

timpul ambi]ios [i mi-am dorit s`
concurez. Competi]ia m-a atras
întotdeauna [i sunt de p`rere c`
nu po]i progresa foarte mult dac`
nu î]i testezi calit`]ile în situa]ii
reale. Competi]iile full-contact sunt
foarte aproape de lupta real` [i
î]i formeaz` un psihic puternic în
situa]ii limit`.
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BCF: C
 e inten]ii ai pentru viitorul apropiat?
Ce a[tept`ri ai pentru urm`torii ani?

impresionat mai multe personalit`]i, dar
cel mai mare regret al meu este c` nu
l-am cunoscut pe Sosai Mas Oyama,
fondatorul Kyokushin Karate. Eu am
început s` practic karate în 1993, iar
Sosai a decedat în 1994. Eram prea
mic ca s` am ocazia s`-l v`d m`car. Tot
ce am auzit despre el este impresionant.
A fost un om care a format acest stil [i
a reu[it s` motiveze 20 de milioane de
oameni s`-l practice. Pe lâng` faptul
c` a fost un lupt`tor des`vâr[it, a avut
[i un caracter frumos. To]i cei care
l-au cunoscut mi-au vorbit la superlativ
despre Sosai, fiind ei la rândul lor ni[te
personalit`]i în artele mar]iale.

întotdeauna de sporturile de
contact. Sim]eam nevoia s`
înv`] s` lupt bine [i eram foarte
impresionat când vedeam un
campion.

spune c` mi[carea este foarte important` pentru mine.
Fac cam 2 antrenamente pe zi, iar un antrenament
dureaz` cam o ora si jumatate, dar la un ritm sus]inut.
Îmi place s` fac antrenamente relativ scurte, dar
intense. Bineîn]eles c` durata [i con]inutul acestor

Rezultatele apar dup` perioade lungi de preg`tire,
iar acumul`rile cantitative duc la salturi calitative.

BCF: C
 e personalit`]i in domeniu te-au
impresionat?
NICU: De-a lungul timpului m-au

BCF: A
 i fost atras de arte
mar]iale dintotdeauna?
NICU: B`iat fiind, am fost atras

BCF: Cât de important sunt
sportul, fitness-ul în via]a
ta? Cam cât timp dureaz`
un antrenament?
NICU: Antrenamentele mele sunt zilnice, deci pot

[ti sigur cu cine te vei lupta în meciul urm`tor, dar m`
preg`tesc pentru cei care [tiu eu c` sunt mai buni.
Fiind capete de serie, pe ace[tia îi întâlne[ti într-o
faz` superioar`, a[a c` po]i vedea în ce form` este
respectivul chiar în ziua aceea.

BCF: E [ti un bun exemplu pentru elevii
t`i. Po]i s` spui câteva lucruri
despre rela]ia ta cu ei?
NICU: Rela]ia mea cu ei se bazeaz`

BCF: Atunci cand te pregatesti pentru meciuri, faci

antrenament pentru fiecare adversar în parte?
NICU: Bineîn]eles. Din p`cate, de cele mai multe ori
nu po]i sti exact pe cine vei întâlni datorit` faptului c`
este un sistem piramidal. De exemplu, la europene
se merge pe piramida de 32 de lupt`tori. Nu po]i

pe respect, iar faptul c` ei v`d c` eu
m` preg`tesc cu seriozitate sau m` port
într-un anumit fel, îi va determina [i pe ei
s` fac` la fel. Nu trebuie doar s` le spui
ce [i cum trebuie s` fac`, ci s`-]i respec]i
propriile indica]ii. Copiii, în mod special,
fac ce v`d, nu ceea ce le spui.

BCF: A
 i un mesaj pentru practican]ii tineri sau
pentru cei interesa]i, în general?
NICU: S` încerce s` progreseze în fiecare zi cu ceva.
Sunt multe perioade grele în procesul de preg`tire
[i numai perseveren]a ne ajut` s` trecem peste ele.

NICU: Anul acesta m` intereseaz` foarte mult pentru

c` este an cu mondiale. Campionatul Mondial se
desf`[oar` în Japonia o dat` la 4 ani [i trebuie s`
m` calific dac` câ[tig din nou Campionatul European
din Ucraina. Consider c` acum am ajuns la maturitate
sportiv` [i sunt preg`tit pentru acest Campionat
Mondial.
www.bcf.ro
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„Antrenamentele
mele sunt zilnice,
deci pot spune
c` mi[carea este
foarte important`
pentru mine...

