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Rezumat
Pe baza consultării şi valorificării unor date din lucrări privind istoria tenisului de masă, a unor articole din presa sportivă
din perioada cercetată, a unor informaţii reieşite din discuţiile purtate cu persoane cunoscătoare a istoriei acestui sport, precum
şi a trecerii în revistă a unui material iconografic legat de tema studiată, lucrarea încearcă să prezinte contribuţia lui Radu
Negulescu la dezvoltarea tenisului de masă clujean, principalele sale realizări profesionale. Demersul nostru face parte din
ciclul de lucrări prin care încearcăm să prezentăm aspecte din trecutul tenisului de masă clujean, realizările unor jucători
valoroşi din perioada deceniului şapte al secolului douăzeci, când s-au obţinut cele mai valoroase rezultate.
În partea introductivă a lucrării, autorii motivează şi arată importanţa unei asemenea lucrări. În continuare, se referă la locul
tenisului de masă în istoria sportului clujean în anii `60 din secolul trecut. Apoi, este evocată perioada de început în sport a lui
Radu Negulescu, ramurile de sport practicate, factorii care au contribuit la orientarea sa sportivă. În continuare sunt prezentate rezultatele sale în cadrul concursurilor şi campionatelor naţionale, ca şi sportiv al Asociaţiei Sportive Progresul Cluj şi al
Clublui Sportiv Muncitoresc Cluj, performanţele şi contribuţia sa la obţinerea unor medalii şi locuri fruntaşe în competiţiile
internaţionale oficiale, ca şi component al loturilor naţionale ale României.
Având în vedere conţinutul său, lucrarea prezintă interes pentru cei care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele legate
de istoria tenisului de masă clujean din perioada respectivă, să cunoască mai bine realizările sportivului şi medicului Radu
Negulescu.
Cuvinte cheie: istoria sportului, tenis de masă, jucători, Radu Negulescu.
Abstract
Based on consultations and data recovery works on the history of table tennis, the sport of newspaper articles from the
period studied, data drawn from discussions with persons knowledgeable of the history of the sport, as well as having reviewed
an iconographic material related to the topic, the paper attempts to present Radu Negulescu contribution to the development of
table tennis in Cluj, his main professional achievements. Our approach is part of the cycle of works by trying to present aspects
of the history of table tennis in Cluj, the achievements of talented players during the seventh decade of the twentieth century,
when they obtained the most valuable results.
In the introduction to the paper, the authors motivate and show the importance of such work. The box refers to the place
in the history of table tennis sport Cluj in the 60’s of the last century. Then, is evoked in the beginning of Radu Negulescu
sport branches of sport, the factors that contributed to the sports orientation. The following are his results in competitions and
national championships as athlete Sports Association Progress Cluj and Cluj Workers, performance and contribution to achieving medals and leading places in official international competitions as a component of national teams Romania.
Given its content, the book of interest to those who wish to deepen their knowledge about the history of table tennis Cluj at
the time, to know better athlete and doctor Radu Negulescu achievements.
Key words: sport history, table tennis, players, Radu Negulescu.
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Introducere
Structurile sportive, rezultatele obţinute în competiţiile
locale, în cele naţionale şi internaţionale, sportivii şi
antrenorii care au realizat acestea fac parte din istoria
sportivă a unei localităţi. Istoria sportului adaugă un plus
de valoare importanţei aşezării respective. Pornind de la
acest aspect, am considerat că o asemenea lucrare, care
prezintă realizările unuia dintre cei mai valoroşi jucători de
tenis de masă clujeni, din perioada când această disciplină
sportivă a obţinut cele mai bune rezultate ale sale, este de
interes şi contribuie la cunoaşterea şi promovarea istoriei
acestui sport.
Printre ramurile sportive care prin realizările lor ocupă
un loc de cinste în istoria sportului clujean se numără şi
tenisul de masă. În perioada sa de glorie, istoria acestui
sport a fost marcată de o seamă de nume ilustre precum
antrenorul Paneth Farkas, jucătorii Gheorghe Cobârzan,
Radu Negulescu, Adalbert Réthi, Dorin Giurgiucă şi alţii.
Datorită lor suntem moştenitorii şi beneficiarii unui tezaur
pe care avem datoria să-l păstrăm, să-l facem cunoscut şi
să-l transmitem generaţiilor viitoare.
Lucrarea continuă ciclul de articole care încearcă, pe
baza unei documentări legate de istoria tenisului de masă
clujean, să prezinte trecutul acestei discipline sportive,
realizările unor jucători valoroşi din perioada deceniului
şapte al secolului douăzeci, când tenisul de masă clujean a
obţinut cele mai valoroase rezultate ale sale.
Lucrarea se doreşte a fi o rememorare a trecutului
sportiv a lui Radu Negulescu, o recunoaştere, pe lângă
valoarea sa sportivă, şi a realizărilor sale profesionale.
Autorii doresc să dea cinstirea cuvenită celui care se
numără printre cei mai buni jucători de tenis de masă
din România, care a performat şi pe plan profesional, fiind
un medic reputat care şi-a închinat viaţa îngrijirii femeii
şi copilului, un cadru didactic recunoscut pentru realizările
sale la catedră, un specialist şi un cercetător cu numeroase
studii şi lucrări valoroase în domeniul ginecologiei şi
obstetricii.

Primii ani de viaţă şi începuturile practicării
tenisului de masă
Radu Negulescu a văzut lumina zilei la 22 martie 1941
în burgul transilvănean Bistriţa, oraş depozitar al unei
bogate moşteniri culturale, care, la acea dată, păstra încă
multe valori arhitecturale medievale.
Pasiunea pentru practicarea exerciţiilor fizice,
dragostea pentru sport i-a fost transmisă, încă din primii
ani ai copilăriei, de către părinţi şi de către alţi membri
ai familiei. De altfel, ori de câte ori a avut ocazia, Radu
Negulescu a recunoscut că mare parte a talentului său este
rodul moştenirii, a genelor transmise de către părinţii săi
şi că plăcerea pentru a face mişcare, în variate forme ale
sale, i-a fost inoculată atât în familie, cât şi de rudele şi
dascălii săi.
De mic a fost atras de mişcare, i-a plăcut joaca. Părinţii
au fost cei care i-au îndrumat primii paşi în sport. În anii
de şcoală a făcut numeroase drumeţii, a practicat mai
multe ramuri de sport, printre care s-au numărat atletismul,
fotbalul, schiul, handbalul şi baschetul. Cu sportul care l-a
făcut celebru, tenisul de masă, a luat contact de timpuriu,

la nouă ani, prin intermediul părinţilor, a unchiului său din
partea mamei şi a profesorului de la Casa pionierilor din
Bistriţa (***, 2002).
S-a evidenţiat prin rezultatele sale la mai multe
discipline sportive. A fost component al echipei de fotbal,
juniori, la Gloria Bistriţa, formaţie cu care a participat în
campionatul republican. O scurtă perioadă s-a numărat
printre componenţii echipei de juniori ai Ştiinţei Cluj. A
obţinut rezultate apreciate în finala campionatului naţional
de juniori, la schi. Cu echipa de handbal din localitate a
fost printre participantele la turneul final al juniorilor.
Printre sporturile practicate s-a numărat şi baschetul. În
anul 1956 s-a clasat pe locul II în campionatul republican
al juniorilor la tenis de masă (3).

Rezultate în concursurile şi campionatele naţionale
După absolvirea liceului, în vara anului1958, Radu
Negulescu a fost transferat la secţia de tenis de masă de
la Asociaţia Sportivă Progresul Cluj. Acest moment din
viaţa sa a coincis cu începutul acţiunii lui Paneth Farkas
de a forma un puternic centru de tenis de masă la Cluj.
Prin măsurile organizatorice luate, în jurul tenisului de
masă era o atmosferă propice muncii şi progresului,
iar prin condiţiile create, prin valoarea şi perspectivele
jucătorilor din cadrul secţiei, prin nivelul de pregătire
asigurat prin antrenamentele conduse de Paneth Farkas, la
Cluj existau toate premisele pentru a face performanţă la
nivel internaţional.
Cu toate acestea, fiind un polisportiv cu performanţe de
nivel naţional la mai multe discipline sportive, i-a fost greu
să opteze pentru unul dintre aceste sporturi. În primele luni
ale şederii sale la Cluj participa de trei ori pe săptămână la
antrenamentele de fotbal, de două ori pe săptămână la cele
de baschet și zilnic la cele de tenis de masă. În momentul
în care a trebuit să se decidă, calitatea membrilor grupului,
atmosfera de lucru, entuziasmul şi dorinţa de a obţine
performanţe şi starea de spirit deosebită din jurul tenisului
de masă au fost hotărâtoare.
Astfel, după opţiunea luată în favoarea tenisului de
masă, Radu Negulescu a pornit la drum cu o mare ambiţie
de a realiza ceva deosebit, de a se impune ca unul dintre
cei mai buni jucători din România, de a obţine performanţe
de vârf pe plan internaţional. Dovedind largi disponibilităţi
pentru realizarea performanţei sportive, dublate de o
inteligenţă pusă în slujba tenisului de masă, sub îndrumarea lui Paneth Farkas, care a ştiut să-i valorifice
calităţile, a obţinut rezultate ce l-au impus printre cei mai
buni români din acea perioadă.
La scurt timp de la transferul său la Cluj, a progresat
mult şi acumulările de ordin tehnic şi tactic, experienţa
câştigată în competiţii alături de noii săi colegi s-au
materializat în performanţele obţinute. În anii 1958 şi
1959 a fost cel mai bun jucător de tenis de masă junior
din România, fiind medaliat cu aur la campionatele
republicane în probele de simplu şi dublu masculin (***,
1958; ***, 1959).
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Radu Negulescu în competiţiile internaţionale
oficiale de tenis de masă

Fig. 1 – La 21 de ani, triplu campion naţional de seniori.
Tabelul I
Titlurile de campion naţional în competiţiile de seniori obţinute
de Radu Negulescu în perioada 1959-1968 (2).
Anul
1959
1961
1962
1963
1964
1966
1967
1968

Proba
Simplu masculin
Simplu masculin
Dublu masculin
Simplu masculin
Dublu masculin
Dublu masculin
Simplu masculin
Dublu masculin
Dublu mixt
Simplu masculin
Simplu masculin
Dublu mascuin

Pereche cu
Adalbert Réthi
Adalbert Réthi
Adalbert Réthi
Adalbert Réthi
Maria Alexandru
Dorin Giurgiucă

Între anii 1959-1968, prin rezultatele obţinute la
campionatele republicane de seniori, s-a numărat printre
cei mai buni jucători de tenis de masă din ţară. A fost de
şase ori campion republican la simplu masculin în anii
1959, 1961, 1962, 1964, 1966 şi 1967 (2). În palmaresul
său figurează cinci titluri de campion naţional la dublu
masculin, alături de Adalbert Réthi în anii 1961, 1962,
1963, 1964, şi Dorin Giurgiucă, în anul 1968 (2);
(Tabelul I). A contribuit la clasarea de şapte ori pe locul
I în Campionatul republican pe echipe a Clubului Sportiv
Muncitoresc Cluj (Paneth, 1997). De asemenea, s-a clasat
de mai multe ori pe locurile II şi III în cadrul cadrul
campionatelor naţionale (Comarnischi, 1961; Cristea,
1968).
Valoarea lui Radu Negulescu au fost recunoscută şi
la nivelul conducerii tenisului de masă clujean. Astfel, în
Procesul verbal din 8 septembrie 1962, se menţionează
că în clasamentul întocmit de membrii conducerii secţiei
de tenis de masă a Clubului Sportiv Muncitoresc, Radu
Negulescu ocupă locul I, urmat de Francisc Hidvégi,
Dorin Giurgiucă, Gheorghe Cobârzan, Marius Bodea şi
Adalbert Réthi (***, 1962) Pentru rezultatele obţinute
în campionatele naţionale şi competiţiile internaţionale
oficiale şi meritele sale în dezvoltarea tenisului de masă de
la noi din ţară, în anul 1960, Federaţia Română de Tenis de
Masă i-a acordat titlul de maestru al sportului (***, 1961).

Marile sale posibilităţi de a progresa şi disponibilitatea
deosebită pentru performanţă, întrezărite la de antrenorul
său, Radu Negulescu le-a transformat curând în fapte.
Încă din primul an de pregătire sub îndrumarea lui
Panteh Farkas, la Criteriul European pentru juniori de la
Falkenberg, împreună cu Gheorghe Cobârzan s-a clasat pe
primul loc la dublu masculin şi în proba pe echipe (***,
1958). În anul următor, la Constanţa, a cucerit titlul de
campion european de juniori la probele de simplu, dublu
masculin, alături de Adalbert Réthi, şi dublu mixt, făcând
pereche cu Mariana Baraschi. La proba pe echipe, cu
Adalbert Réthi şi Marius Bodea, s-a clasat pe locul II (***,
1959).
Timp de un deceniu, între anii 1959-1968, Radu
Negulescu a fost component al reprezentativei naţionale
de seniori a României. Prin rezultatele obţinute în
competiţiile internaţionale oficiale, s-a numărat printre cei
mai valoroşi sportivi ai ţării noastre din acea perioadă şi
printre jucători de tenis de masă români apreciaţi pe plan
internaţional.
A participat la trei ediţii ale campionatelor mondiale,
Praga, 1963, Ljubljana, 1965, şi Stockholm, 1967. În proba
pe echipe, a contribuit la clasarea României pe locul IX
la Stockholm, pe locul XI la Ljubljana şi pe locul XIII la
Praga. În anul 1967, în clasamentul cu cei mai buni jucători
ai anului, întocmit de Federaţia Internaţională de Tenis de
Masă, Radu Negulescu a ocupat locul XVI (Paneth, 2002).
În palmaresul său figurează două medalii de argint la
Campionatele Europene de seniori de la Zagreb, 1960,
în probele de simplu masculin şi dublu mixt, alături de
Angelica Rozeanu-Adelstein (Rozeanu, 1960) A concurat
la patru ediţii ale campionatelor europene de seniori:
Zagreb, 1960, Malmö, 1964, Londra, 1966, Lyon, 1968
(***; 2003).
A participat la Campionatele Balcanice, ediţiile Atena,
1964 şi Braşov, 1966. În anul 1964, făcând pereche cu
Dorin Giurgiucă, a ocupat locul I la dublu masculin. La
Braşov, 1966, a contribuit la obţinerea a două medalii de
aur: la dublu masculin, făcând pereche cu Adalbert Réthi,
şi dublu mixt, alături de Carmen Crişan (1).
Fiind unul dintre jucătorii apreciaţi în Europa, a fost
invitat să concureze la unele dintre cele mai puternice
campionate internaţionale de tenis de masă din acea
perioadă, precum cele din Anglia, Austria, Belgia, Franţa,
Republica Federală Germană, Suedia, Ungaria etc.,
competiţii la care a obţinut rezultate ce au contribuit la
recunoaşterea valorii sale pe plan internaţional (Paneth,
1997).
Ca şi component al echipei Clubului Sportiv
Muncitoresc Cluj, alături de Gheorghe Cobârzan, Dorin
Giurgiucă, Adalbert Réthi şi alţii, a avut o contribuţie
însemnată la cucerirea de cinci ori a Cupei Campionilor
Europeni la tenis de masă, masculin (1961, 1964, 1965,
1966 şi 1967), a unui loc II, în anul 1962, şi a unui loc III,
în anul 1963 (***, 1961; ***, 1964; ***, 1965; ***, 1966;
Radvani, 1967).
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Tabelul II
Medaliile obţinute de Radu Negulescu la competiţiile
internaţionale oficiale în perioada 1958-1967 (3).
Anul
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1964
1966

Proba
Simplu
Dublu masculin Dublu mixt
masculin
I
II III
I
II III
I
II III
Campionatele Europene de juniori
x
x
x
x
Campionatele Europene de seniori
x
x
Cupa Campionilor Europeni

Campionatele balcanice
x
x
x

Echipe
I
x

II
x

x
x
x
x
x

III

x

x

În anul 1968, când atmosfera din cadrul secţiei de tenis de
masă de la Clubul Sportiv Muncitoresc Cluj nu mai era cea
de până atunci, când a simţit că nu mai poate da acestui sport
ceea ce ar fi dorit, când s-a convins că pentru a realiza ceea
ce şi-a propus pe plan profesional nu mai are timp suficient
pe care să îl poată oferi sportului, Radu Negulescu a renunţat
la a mai fi component al reprezentativei României, nu a mai
participat la concursurile individuale din cadrul competiţiilor
naţionale şi a acordat o mai mare atenţie medicinii, atât în
cabinet, cât şi la catedră. În acele momente a fost conştient
de faptul că renumele obţinut în sport îl obligă, că cei care
l-au apreciat pentru rezultatele sale, fiind multă vreme idolul
lor, atunci când nu se va mai ridica la nivelul pretenţiilor lor,
vor şti, la fel de bine, să-l şi demitizeze.
Radu Negulescu a fost întotdeauna un perfecţionist,
în competiţie permanentă cu sine însuşi, care şi-a propus
obiective, ţeluri şi priorităţi pe care a ştiut să le urmărească
cu tenacitate şi perseverenţă. Nu peste mult timp de la
retragerea din lotul naţional al României, când a considerat
că a sosit momentul să se dedice în totalitate profesiunii de
medic, cum era şi firesc pentru un om de factura sa, a pus
capăt activităţii sportive de performanţă.
În anul 1999, ca o recunoaştere a contribuţiei sale la
dezvoltarea tenisului de masă, i s-a acordat cea mai înaltă
categorie de clasificare sportivă, cea de maestru emerit al
sportului (***, 2000). De asemenea, face parte din Swilling
Club, structură în care sunt admişi doar acei jucători care au
concurat la cel puţin trei ediţii ale campionatelor mondiale
şi au capacitatea de a participa activ la promovarea tenisului
de masă.

Educaţia primită în familie şi cea care s-a suprapus
peste aceasta în anii de şcoală şi cei care au urmat, dublată
de eforturile personale, i-au format deprinderi şi un crez
în nişte principii ferme, care s-au îmbinat în mod fericit
cu aplicaţia şi deschiderea sa către învăţătură, formarea
unei culturi temeinice şi o pregătire aprofundată pentru
profesie. De timpuriu s-a remarcat prin aptitudinile sale
intelectuale, manifestate prin rezultatele şcolare deosebite,
atât în clasele primare şi gimnaziale, cât şi în anii de liceu
şi facultate.
Pe lângă calitatea de sportiv reprezentativ pentru
municipiul Cluj şi România, Radu Negulescu face parte,
alături de Horea Demian, Paul Marcu, Traian Georgescu,
pentru a nu-i aminti decât pe cei mai reprezentativi, din
categoria aparte de performeri care a ştiut să gestioneze
în mod echilibrat activitatea sportivă cu cea profesională.
Datorită muncii, capacităţilor şi rezultatelor sale, este un
medic cu vocaţie şi cu o carieră strălucită, un om apreciat
şi stimat. Este doctor în ştiinţele medicale şi s-a dovedit a
fi un dascăl bun, iubit de studenţi, apreciat de colegi. Face
parte din comunitatea ştiinţifică din domeniul medical şi are
rezultate deosebite în activitatea de cercetare şi diseminare
a cunoştinţelor legate de ginecologie şi obstetrică.
Radu Negulescu a fost printre specialiştii care a
beneficiat de o bursă de studii Humboldt, în oraşul
german Ulm. De asemenea, a urmat, la Londra, un curs de
specializare în planing familial. Ca rezultat al cunoştinţelor
şi deprinderilor dobândite în cadrul acestor mobilităţi
profesionale, a fost printre primii medici din România în
măsură să utilizeze ecograful în diagnosticarea sarcinii
şi a afecţiunilor ginecologice. Este autor a primei cărţi
de ecografie pentru obstetrică şi ginecologie elaborată de
un specialist din România. Radu Negulescu a participat
la numeroase congrese şi conferinţe ştiinţifice naţionale
şi internaţionale şi a publicat, în calitate de autor sau
colaborator, peste două sute de lucrări ştiinţifice în reviste
medicale. Pentru rezultatele obţinute în practica medicală
şi în activitatea ştiinţifică, este membru de onoare al
secţiei de perinatologie şi diagnostic prenatal. Meritele
sale profesionale şi cele ştiinţifice au primit o răsplată
binemeritată prin acordarea calităţii de visiting profesor al
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”
din Cluj-Napoca.

Omul, medicul, cadrul didactic
Factura intelectuală a părinţilor săi a jucat un rol
determinant în formarea personalităţii sale. Pregătirea lor
profesională, cultura lor generală, nobleţea sufletească
care îi caracteriza, dar şi tradiţiile specifice oraşelor
transilvănene din acea perioadă s-au transmis tânărului
Radu Negulescu. A fost educat în spiritul bunului simţ, al
respectului, al corectitudinii, al onoarei, al cultului pentru
muncă, indiferent de natura acesteia, al responsabilităţii
pentru tot ceea ce face.

Fig. 2 – Medicul Radu Negulescu, absolvent al prestigioasei
Universităţi de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu din ClujNapoca.
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Concluzii
1. În perioada cu cele mai bune realizări ale tenisului
de masă clujean, Radu Negulescu, prin rezultatele sale
sportive, a fost unul dintre jucătorii reprezentativi ai
acestei ramuri de sport, care ocupă un loc aparte în istoria
sportului din acest oraş.
2. Pasiunea pentru practicarea exerciţiilor fizice,
dragostea pentru sport i-a fost transmisă din primii ani
ai copilăriei de către a părinţi şi alţi membri ai familiei.
De timpuriu, a manifestat aptitudini pentru sport, fiind un
polisportiv. În anii de şcoală a practicat, pe lângă tenisul de
masă, atletismul, fotbalul, schiul, handbalul şi baschetul.
3. Conştient că numai talentul, fără a fi însoţit
permanent de o muncă perseverentă, nu dă roadele
aşteptate, face parte dintre acei sportivi care au muncit cu
râvnă, care şi-au dăruit mulţi ani sportului pentru a obţine
performanţe cât mai bune.
4. Ca şi component al secţiilor de tenis de masă
de la Asociaţia Sportivă Progresul şi Clubul Sportiv
Muncitoresc Cluj, Radu Negulescu a obţinut şase medalii
de aur în competiţiile interne la individual şi cinci la dublu,
a avut o contribuţie importantă la obţinerea a şapte titluri
de campioni naţionali cu echipa.
5. Între perioada 1961-1967, făcând parte din
echipa Clubului Sportiv Muncitoresc Cluj, împreună cu
Gheorghe Cobârzan, Dorin Giurgiucă, Adalbert Réthi
şi alţi coechipieri, a contribuit la cucerirea de cinci ori a
Cupei Campionilor Europeni la tenis de masă, masculin,
la obţinerea unui loc II şi a unui loc III în cadrul aceleaşi
competiţii.
6. A participat la trei ediţii ale campionatelor mondiale
şi a contribuit la clasarea României, în proba pe echipe,
pe locul IX la Stockholm, 1967, pe locul XI la Ljubljana,
1965, şi pe locul XIII la Praga, 1963.
7. A obţinut şase medalii la Campionatele Europene
de juniori şi două medalii la Campionatele Europene de
seniori.
8. A participat la două ediţii ale Campionatelor
Balcanice la tenis de masă, Atena, 1964, şi Braşov, 1966,
contribuind la obţinerea a trei medalii de aur.
9. Fiind unul dintre jucătorii apreciaţi în Europa, a
fost invitat să participe la unele dintre cele mai puternice
campionate internaţionale din acea perioadă, precum cele
din Anglia, Belgia, Franţa, Germania Federală, Suedia,
Ungaria etc., competiţii la care a obţinut rezultate care au
contribuit la recunoaşterea sa internaţională.
10. Ca o recunoaştere şi apreciere a meritelor sale în
dezvoltarea tenisului de masă din ţara noastră, în anul 1960
a fost distins cu titlul de maestru al sportului, iar în anul
1999 Federaţia Română de Tenis de Masă i-a acordat cea
mai înaltă categorie de clasificare sportivă, cea de maestru
emerit al sportului.
Conflicte de interese
Nimic de semnalat.
Precizări
Lucrarea face parte dintr-un ciclu de articole privind
istoria tenisului de masă, de prezentare a unor sportivi
reprezentativi pentru această ramură de sport.
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