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PORTRETE - PERSONALITĂŢI ALE SPORTULUI ROMÂNESC
PORTRAITS - PERSONALITIES OF THE ROMANIAN SPORTS

Ioan Sabău - Cadrul didactic şi personalitate remarcabilă a
atletismului românesc
Ioan Sabău - The teacher and outstanding personality of Romanian
athletics

Ioan Sabău a contribuit la elaborarea Legii Educaţiei
Fizice şi Sportului, fiind colaborator în cadrul Comisiei
pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera
Deputaţilor - Parlamentul României - atestat nr.
357/10.08.1999. A fost membru al COR, 1996-2004,
preşedinte al Comisiei Naţionale Consultative pentru
Educaţie Fizică şi Sport din Învăţământul Superior 19962002, evaluator al Consiliului Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 2001-2007, membru
al Colegiului Central de Antrenori al Federaţiei Române de
Atletism ş.a.
Datorită rezultatelor pe linia didactică şi de antrenorat,
Ioan Sabău a primit în cariera sa numeroase distincţii
şi titluri (peste 35), dintre care enumerăm pe cele mai
semnificative:
- Ordinul Meritul Sportiv acordat de Preşedintele
României - în semn de apreciere deosebită pentru întreaga
activitate şi pentru contribuţia la promovarea imaginii ţării
noastre, Decret nr.1071/10.12.2004;
- Diplome de Excelenţă acordate de ministerul
Tineretului şi Sportului, pentru merite excepţionale, 1997
şi 2002;
- Distincţia „Merite deosebite în activitatea sportivă”,
acordată de Consiliul naţional, pentru Educaţie Fizică şi
Sport, 1972;
- Placheta de Aur - Federaţia Română de Atletism,
2004;
- Diploma de onoare şi distincţia de „Antrenor Emerit”
conferite de FRA, 1990;

Rectorul Ioan Sabău Ziua francofoniei, ANEFS, 1999

Ioan Sabău s-a născut la 15 mai 1937 în comuna
Oprişani, judeţul Cluj. În anul 1961 a devenit licenţiat în
Educaţie fizică şi sport al Institutului de Cultură Fizică
din Bucureşti, şi tot în acelaşi an şi-a început şi cariera
universitară, titular al aceleiaşi instituţii care l-a format
şi care mai târziu şi-a schimbat denumirea în Institutul de
Educaţie Fizică şi Sport, apoi în Academia Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport şi în ultimii ani în Universitatea
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. Din anul 1961 a
fost promovat cu toate titlurile ierarhice academice. Ajuns
profesor universitar, la scurt timp a devenit conducător de
doctorat la aceeaşi instituţie, unde a activat până în anul
2004. În aceşti ani, în activitatea didactică şi de antrenorat
a deţinut funcţii de conducere şi îndrumare:
- Rector al ANEFS - 1996-2000;
- Şeful Catedrei de atletism, Nataţie-sporturi nautice,
Sporturi de iarnă-turism şi Orientare turistică - 1992-1996,
2001-2004;
- Antrenor de atletism la Cluburile Ştiinţa, ICF, Clubul
Atletic Universitar Bucureşti - 1961-1991;
- Lector în stagii de perfecţionare ale antrenorilor de
atletism, organizate în cadrul Solidarităţii Olimpice sub
patronajul Preşedintelui CIO, Juan Antonio Samaranch 1987-1991;
- Antrenor al lotului naţional de atletism timp de peste
20 de ani, pentru competiţiile Balcanice şi Europene.
În calitatea de cadru didactic a condus ca preşedinte
de comisie zeci de examene de admitere, de doctorat,
licenţă, disertaţie, absolvire, atestare a titlurilor ştiinţifice
de doctor, conducător de doctorat, conferenţiar şi profesor
universitar.

Rectorul Ioan Sabău înmânează „Diploma de onoare” preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Body Building, Ben Weider.
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- Diplome de Onoare conferite de MTS şi COR, pentru
merite deosebite în dezvoltarea olimpismului şi a sportului
românesc, 1998;
- Diploma de Excelenţă acordată de Ministerul
Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi de către ANEFS,
pentru rezultatele de excepţie în întreaga activitate, 2007;
- Diploma de Excelenţă acordată cu prilejul aniversării
a 90 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Române de Atletism,
pentru merite deosebite, 2002;
- Diploma de Onoare conferită d-lui rector Ioan Sabău
cu ocazia Aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea ANEFS,
pentru rezultate excepţionale obţinute în Domeniul
Educaţiei fizice şi Sportului, 1997;

Universitare, Paris, 1975; medalie de bronz şi record al
României în Mexic la Jocurile Mondiale Universitare,
1979; medalie de bronz la Campionatele Europene de la
Madrid, 1986. Este atleta care a depăşit graniţele celor 19
m, 20 m, şi 21 m în proba de aruncare a greutăţii, realizând
zeci de recorduri şi titluri consecutive de Campioană a
României.
A urmat atletul Nicu Roată - maestru al sportului,
Campion Balcanic, Izmir, 1986; Campion Internaţional al
României cu record al României 79,32 m, Bucureşti, 1985,
Record al României 81,16 m, Concurs de Grand Prix,
Praga, 1987; 2 titluri de Campion Naţional al României şi
10 recorduri consecutive ale României la aruncarea suliţei.

Nicu Roată, Corina Ivan, Ioan Sabău, Constantin Miclea la
antrenament. Stadionul Tineretului, Bucureşti, 1988.

Trofeu oferit de preşedintele FRA Victor Firea, Prof. Dr. Ioan
Sabău, Rectorul ANEFS, cu ocazia şedinţei festive „ANEFS 75”.

- Diploma de Onoare acordată d-lui Ioan Sabău
de către Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu ocazia
aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea acestuia, pentru
contribuţia adusă la afirmarea sportului pe plan naţional şi
internaţional, 1997;
- Expert Evaluator, titlu din partea consiliului Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, pentru
„competenţa şi ţinuta ştiinţifică în activitatea de evaluare
a cercetării din Învăţământul Superior” - certificat nr.
497/11/05.2001;
- Diplomă de Excelenţă pentru Merite Excepţionale
obţinute în sportul de înaltă performanţă, în calitate de
absolvent al ICF, conferită de ANEFS cu ocazia „ANEFS
75”, 1997.
În paralel cu activitatea didactică, domnul Sabău a fost
un antrenor de excepţie, cu numeroase cunoştinţe în
domeniul atletismului pe care a reuşit să le transmită mai
departe şi să le perfecţioneze prin studiu continuu şi prin
activitate ştiinţifică şi publicistică care să-i facă cinste.
Preocuparea firească a domnului profesor în cercetările
din domeniul antrenamentului sportiv de mare performanţă în atletism, (probele de aruncări) a dus în cariera
dânsului la rezultate concretizate, prin performanţele de
excepţie pe care atleţii pregătiţi de domnia sa le-au obţinut:
atleta Mihaela Loghin - maestră emerită a sportului,
vicecampioană olimpică la aruncartea greutăţii 20,47, Los
Angeles, 1984; medalie de argint la Jocurile Mondiale

Antrenorul Ioan Sabău şi atleţii Stela Neamţu - aruncarea discului,
Nicu Roată - suliţă, Constantin Miclea - suliţă, în perioada de
pregătire Predeal, 1987.

Atleta Corina Gârbea Ivan - Maestră a sportului,
Campioană Naţională a României, numeroase medalii
la Jocurile Balcanice şi la Campionatele Naţionale
Universitare, realizând cu 67 m, a doua performanţă a
sezonului în meciul Ungaria - România, Debrecen, 1982,
medalie de aur la aruncarea suliţei 66,58 m la concursul de
Grand Prix, Budapesta; 1982, medalie de aur cu 61,40 m,
la Cupa Europei, Bodo, Norvegia, 1987.
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Daniela Aducovschi
Atletul Constantin Miclea - maestru al sportului, al
doilea atlet (după Nicu Roată) care a depăşit graniţa celor
80 m cu noul tip de suliţă, medalie de aur şi campion
balcanic la aruncarea suliţei 80,70 m, Sofia, 1988; Campion
Naţional al României, medalie de argint la concursul „Ziua
Olimpică”, Berlin, 1989.

medalie de aur şi prima Campioană Naţională la aruncarea
ciocanului, realizând şi două recorduri ale României în
cadrul concursului, Bucureşti, 1988.
În 1995, ca antrenor de lot naţional, l-a pregătit şi
pe atletul Dumitru Negoiţă, care în acel sezon a obţinut
medalia de aur şi titlul de Campion Balcanic la aruncarea
suliţei 92,42 m (cu vechiul tip de suliţă), Stara Zagora –
Bulgaria; medalie de aur şi Campion Mondial Universitar
cu aruncarea de 84,70 m la Kobe - Japonia.
Cu ocazia decernării titlului „Doctor Honoris Causa”,
rectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, dl. prof.
univ. dr. Ion Cucui spune despre profesorul Sabău:
„Sărbătorim astfel un om care a ştiut să-şi împletească
cariera de dascăl şi de cercetător cu cea de practician,
înnobilându-le şi ducându-le pe cele mai înalte culmi.
Profesorul Ioan Sabău demonstrează prin fapte că şi-a
însuşit dictonul lui Brâncuşi potrivit căruia „Lucrurile nu
sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le
face”, şi în plus a găsit secretul manierei de realizare a tot
ceea ce şi-a propus. Credem că, în spatele a toate acestea,
stau voinţa dublată de o muncă neobosită şi mai credem că
domnia sa este un exemplu demn de urmat de toţi cei care îl
cunosc, dar mai ales de tânăra generaţie, care are privilgiul
de a se împărtăşi la un izvor nesecat de conştiinciozitate şi
determinare”.
În încheiere doresc să subliniez faptul că domnul
profesor Ioan Sabău este singura persoană din România
care posedă cumulat titlurile de Profesor universitar doctor,
Doctor Honoris Causa şi Antrenor emerit, toate acestea în
domeniul Educaţie Fizică şi Sport.

Antrenorul Ioan Sabău şi atleţii Stela Neamţu, Nicu Roată şi
Constantin Miclea, în sala de forţă - Predeal, 1987.

Atleta Elisabeta Neamţu - Maestră a sportului, medalie
de aur la aruncarea discului 62,82 m, Cupa Europei,
Edinburgh, 1986, medalie de aur la concursul de Grand
Prix la aruncarea discului 63,40 m, Belgrad, 1987;
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