
 
 

 
 
 
 

BANDUR MIHAI-ALEXANDRU 
-De la pasiune la performanţă- 

 
          Bucureşti, România 

05.05.2018 
 Studentul Bandur Mihai-Alexandru, din cadrul Facultăţii de Jandarmi, are vârsta de 19 ani şi 

este din Roman, oraşul unde practica Qwan Ki Do, în cadrului Clubului Sportiv „ Bao Roman” 

deţinând Centura Neagră. Acesta si-a început drumul în artele marţiale, ramura Qwan Ki Do, la 

vârsta de 6 ani, îndrumat de către părinţi, în special de tatăl lui care se pregătea de plecarea în 

teatrele de operaţiune din Afganistan. Iniţial , acest sport a reprezentat pentru el doar un mod de a-

şi consuma energia ca orice copil la o vârstă fragedă, dar pe parcurs, a devenit o pasiune reuşind să 

transforme totul într-o performanţă. Astfel, la vârsta de 9 ani a obţinut prima medalie de aur la un 

campionat naţional, ceea ce a reprezentat şi debutul lui competiţional. În domeniul artelor marţiale, 

acesta este multiplu campion naţional, dar şi european, obţinând locul 1 la proba de luptă SONG 

DAU la Campionatul European desfăşurat în oraşul Saint-Memmie (în apropiere de Paris) în anul 

2014, locul 3 la proba tehnică Thao Quyen în anul 2016 la Campionatul European desfăşurat în 

Verona şi locul 1 la proba de luptă SONG DAU în cadrul aceluiaşi campionat. În perioadă 13-14 

aprilie 2018 a participat împreună cu Lotul României la cea mai importantă competiţie din acest an: 

Campionatul European pentru seniori de Qwan Ki Do, desfăşurat în Spania. După intense pregătiri , 

încă din toamna anului trecut, Mihai a reuşit să obţină locul 2( titlul de vicecampion european) la 

una dintre cele mai grele probe din competiţie (proba tehnica, categoria Centuri Negre - Centuri 

Negre 2 Dang, 18-39 ani) şi o medalie de bronz la proba de luptă ( Song Dau, categoria Centuri 
Negre, 18-39 ani), iar în continuare pregătirea sa se va desfăşura la cel mai înalt nivel pentru ca în 
anul 2020 să poată fi convocat de către conducătorii Lotului României pentru participarea la 
Campionatul Mondial. 

Ultima victorie o dedică în acelaşi timp şi celor căzuți în anul 1918 pe câmpurile de luptă, 

pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.  
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
ACADEMIA DE POLIŢIE  

„ALEXANDRU IOAN CUZA” 


