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Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna

 Campioană Națională  la

Campionatul național de Hand to Hand Fighiting ediția a II a 2018

 

Campionatul național de Hand to Hand Fighiting ediția a II a 2018 s-a desfășurat în localitatea Slănic Moldova în perioada 01- 02 iunie
2018. Acest sport este o artă marțială de contact care provine din Rusia și a fost introdusă în România la inițiativa unui grup de tineri punând în
valoare  tehnici : de box, kick box,  judo, sambo și lupte.

La această competiție au fost prezente doisprezece cluburi din toate regiunile tării reprezentate de 82 de sportivi la cele două stiluri de
luptă : light- contact, full-contact.

Echipa Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu.Ocna condusă de inspector de penitenciare Mihai GOSAV - maestru
al sportului - campion european de judo la “Jocurile Europene ale Polițiștilor și Pompierilor, a obținut titlul de campioană națională în clasamentul
pe echipe, trei locuri 1 și alte rezultate meritorii la individual,  după cum urmează:     

 - elev Andrei IONESCU –  locul 1 cat. 80 kg;

- elev Cristian PRUNDOIU – locul 1 cat.70 kg;

- elev Florin RADU –  locul 1 cat.+95 kg;

 - elev Andreea MOȘAC -   locul 2 cat. 55 kg;     

- elev Anton OSOIANU -   locul 2 cat 60 kg;       

- elev Adrian SCRECIU –  locul 2 cat. 90 kg;

- elev Ionuț SIMION –  locul 2 cat. 85 kg.

- elev Andreea DODIU -   locul 3 cat.55 kg;

- elev Bianca ALUPEI -   locul 3 cat. 55 kg;

- elev Adrian PANȚÎRU –  locul 3 cat.60 kg;

- elev Emilia SÎRGHI –  locul 3 cat. 70 kg;
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- elev Vlad VULPOIU –  locul 3 cat. 90 kg;

 Clasamentul pe echipe la seniori a fost următorul:

           - locul I: Campioană Națională ediția 2018 S.N.P.A.P. Tîrgu Ocna;

           - locul II: Dinamo Iași;
           - locul III: Falk Slatina.
La festivitatea de premiere au fost prezenți: primarul orașului Slănic Moldova Gheorghe BACIU, președintele Federației de Hand to Hand

Fighting Bogdan NEAGU și Ionuț IFTIMOAIE campion mondial K1, care la închiderea festivității a fost premiat de către organizatori pentru
implicarea pe plan național în artele marțiale de contact.

 
 


