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Vizer, prietenul lui
Putin, face legea în judo
Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, Marius Vizer, a vorbit, în exclusivitate
pentru Realitatea TV, despre începuturile sale, pasiunea pentru judo, carieră, familie şi
prietenia cu preşedintele rus Vladimir Putin, într-un interviu acordat jurnalistului Dorin
Chioţea.

”V

in dintr-o familie modestă, dar
cu valori morale deosebite,
care m-au ajutat foarte mult.
Am avut o mamă care a muncit din greu,
tatăl meu a decedat când eram mic. Am făcut
judo încă din perioada liceului militar. Am
cochetat şi cu literatura, am publicat versuri,
nuvele. Era într-o perioadă în care trebuia
să mă decid în ce direcţie o iau şi am ales
sportul”, a povestit Vizer. Întrebat ce părere are
despre contextul politic din ţară, preşedintele
Federaţiei Internaţionale de Judo este de
părere că România, în ciuda potenţialului,
este un pion mult prea slab în cadrul
Uniunii Europene, “unde statele puternice
îşi adjudecă partea leului, unde ţările
importante joacă rolul de lider distribuind
fonduri importante către ţările de criză, bani
care revin către economia germană. România
ar avea un cuvânt de spus, dar se exprimă

destul de dificil în contextul în care nu stă la
masa împăraţilor din Uniune”, a spus Vizer. El
a admis că e interesat de politică, precizând
totuşi că nu se va implica în cea autohtonă.
Despre preşedintele Rusiei, Vladimir
Putin, Marius Vizer spune că este un lider
adevărat, carismatic, prietenos şi sincer.” De
asta a şi ajuns unde e. Cred că ar reuşi în
orice domeniu s-ar implica”, a continuat
preşedintele Federaţiei Internaţionale de
Judo. El şi-a exprimat în context şi admiraţia
faţă de performanţele judo-ului românesc,
în ciuda bazei materiale modeste şi a unei
arii mici de selecţie. ”Rezultatele din judo
sunt peste valoarea investiţiei făcute, peste
valoarea sprijinului din partea forurilor
tutelare şi cred că judo-ul a confirmat la 2
ediţii de Jocuri Olimpice că merită să fie un
sport în centrul atenţiei viitorului minister al
sportului şi al COSR. Un mic neajuns este că

numărul de membri este destul de redus. O
ţară ca România nu se poate limita la 3.5003.600 de membri legitimaţi. Voi continua să
susţin şi nu mă voi da la o parte de la niciun
fel de decizii, care uneori îmi pun în pericol
chiar poziţia în federaţia internaţională”, a
spus Marius Vizer. El a adăugat că o va ajuta pe
Alina Dumitru, care s-a retras în acest an din
activitatea competiţională, să devină o figură
importantă “la nivel naţional şi internaţional”.
”Am o surpriză pentru ea anul viitor, în luna
septembrie. Va fi o surpriză mare, care o va
arunca pe Alina într-o altă dimensiune a
diplomaţiei sportive internaţionale. Este un
câştig că poartă mai departe drapelul judoului românesc, dar într-o altă formă, pe un
alt teren şi cred că va servi cu aceeaşi cinste,
performanţă şi devotament cauza judo-ului”,
a declarat preşedintele IJF. De asemenea,
oficialul a prezentat şi un proiect prin care
vrea să schimbe ordinea în sportul mondial:
organizarea Campionatelor Mondiale
Reunite. În acest fel, Comitetul Internaţional
Olimpic va avea o concurenţă puternică, iar
veniturile uriaşe de pe urma acestor întreceri
vor ajunge în conturile federaţiilor naţionale.
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