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Primaria Hemeius
D-lui Primar Sava Constantin
Programul „Judo in comuna Hemeius”/ competitii amicale

Prin prezenta, va informam asupra evolutiei programului finantat de institutia pe
care o conduceti, de asemeni, asupra interesului copiilor din Hemeius pentru participarea
la competitii amicale de judo.
Incepand cu derularea programului, in urma Protocolului semnat in luna noiembrie
2017, au trecut pragul salii de judo aproximativ 90 de copii cu varste intre 7 si 14 ani,
elevi in comuna Hemeius. Din diferite motive, numai o parte au avut interesul sa
continue studiul judo-ului si sa nu absenteze nemotivat.
In prezent, programul „Judo in comuna Hemeius” se desfasoara prin 2
antrenamente saptamanale a cate 2 ore, la care participa un numar de 30 de copii cu
domiciliul in Hemeius, O parte dintre acestia au venit la antrenamente in aceasta
perioada (feb. – martie) in urma anuntului facut public in luna februarie (bannere afisate
in comuna).
Nucleul de baza al grupei sunt cei 14 copiii care au trecut de perioada de
acomodare 7- 14 luni (vezi anexa: prezenta Februarie), acestia se pot orienta si spre
judo-ul competitional si pot ajuta la initierea noilor veniti.
Cu aceasta ocazie, va aducem la cunostinta si participarea la primul concurs amical
de judo. Este vorba de participarea in data de 9 martie la Cupa “Martisorul, editia
XXXXI” organizata la Bacau de catre DJTS Bacau si Asociatia Judeteana de Judo Bacau.
Concursul a avut o desfasurare mare, avand circa 300 de participanti, cluburi sportive
venite in special din zona Moldovei, dar si Miercurea Ciuc, Pitesti, Rep. Moldova.
Categoriile de varsta care au participat au fost Copii Under 7 si copii Under 12,
clubul nostru participand cu un numar de 9 copii. Tinand cont ca este prima participare
la un concurs oficial de judo al copiilor din Hemeius, rezultatele sunt imbucuratoare
(anexa 2). Este de laudat evolutia tuturor si de mentionat interesul cu care au privit
experienta unui concurs.
Este evidenta importanta participarii copiilor la competitii in special pentru
motivarea pe care acestia o obtin.
Dorim ca pe viitor sa participam la competitii si in alte orase si va rugam sa aveti
in calcul sprijinul financiar pe care ni l-ati putea acorda in acest sens: asigurarea
transportului in grup sau diferite premii pentru sportivii merituosi: alimente, echipament
sportiv, etc.

Va multumim.
Cu respect,
Ion Creanga
Presedinte Asociatia Alternativ Sport Club Hemeius

Str. Garii, Nr. 46, Hemeius, 607235, Bacau, Romania, tel.: 0741450127, e-mail: alternativsport@yahoo.com

