Acest articol prezinta interviul luat domnului Jacques Delcourt, presedintele
WUKO (World Union of Karate-Do Organizations), publicat în revista de
specialitate Budo Kyoiku. El este continuarea articolelor din revista
"SAMURAI" (numerele 3 si 4), care prezinta punctele de vedere apartinînd celor
doua organizatii mondiale de Karate, WUKO si ITKF, exprimate de catre
conducatorii acestora: domnul Jacques Delcourt - presedintele WUKO si domnul
Hidetaka Nishiyama - presedintele ITKF. Redactia revistei "SAMURAI" doreste
sa sublinieze faptul ca publicarea interviurilor cu aceste personalitati ale
Karate-ului mondial nu reflecta o aliniere "politica" sau de interese cu organizatiile mai sus amintite. De
asemenea nu dorim sa ne lansam în polemici de genul "aceasta miscare este cea mai buna", "aceasta organizatie
este cea mai buna", etc, nu numai pentru ca acestea sînt inutile, dar mai ales pentru ca nu avem nici dreptul si nici
calitatea de a le initia, amplifica, continua, etc. Reamintim ca aceasta revista apartine tuturor practicantilor de
Arte Martiale, indiferent de drumul ales de ei în periectionarea lor si îsi propune sa-i informeze corect despre
evenimentele majore care au loc în domeniul Artelor Marpale. Pentru a fi cît mai obiectivi în informarea
cititorilor, articolele pe care le publicam sînt preluate din reviste de specialitate, considerate referinte certe pentru
practicantii si instructorii de Arte Martiale, cum ar fi "Black Beit", "Karate International" (S.U.A), Karate
Bushido" (Franta), etc, si sînt redate integral, fara prescurtari, adaugiri sau comentarii.
UNITATEA KARATE-ULUI REGASITA?

Dupa douazeci de ani, WUKO si ITKF au cazut de acord cu privire la
unificarea Karate-ului. La originea diferendului dintre cele doua
organizatii a stat o problema de arbitraj. Acest interviu cu domnul Jacques
Delcourt, presedintele WUKO prezinta "istoricul" neîntelegerilor dintre
WUKO si ITKF, si premizele care au dus la înfiintarea Fe¬deratiei Mondiale
de Karate (FMK). De asemenea, este prezentata ponderea organizatiilor
WUKO si ITKF în Federatia Mondiala de Karate, rolul lor, precum si
ierarhia FMK.
Budo: Domnule Presedinte Delcourt, în ce stadiu se afla unificarea
mondiala a karate-ului? Jacques: In momentul cînd discutam, nu mai
exista în discutie problema unificarii, deoarece Comitetului Olimpic International i-a fost remis un acord între
WUKO si ITKF referitor la aceasta problema.
B: înainte de a merge mai departe, puteti sa ne spuneti pe scurt despre istoricul acestui diferend?
J.D.: Pentru aceasta trebuie sa revenim la anul 1970, în perioada primului campionat mondial de karate care s-a
desfasurat la Tokyo. Tarile europene au avut neplacerea sa constate ca tot arbitrajul era asigurat numai de arbitri
japonezi, ceea ce nu era normal. Atunci a avut loc o discutie politicoasa, dar ferma, si astfel concluzia a fost ca, în
perspectiva campionatelor mondiale urmatoare, si în perspectiva pentru cele de la Paris, o comisie va desemna
arbitrii, tinînd seama de nationalitate.
în urma congresului din 1972, domnul Nakayama a decis singur, înca o data, sa nu fie alesi decît arbitri japonezi
pentru Campionatul Mondial. Discutia a fost atunci mai ani¬mata, cu atît mai mult cu cît în urma unor indiscretii
produse, s-a aflat deja ca palmaresul era repartizat, înainte de disputarea probelor, în felul urmator: locul 1 Japonia, locul 2 - Statele Unite, locul 3 -Canada, toate aceste tari fiind dominate de JKA. Arbitrajul este un element
impor¬tant în competitii. Tarile occidentale au protestat si au avut cîstig de cauza.
B: Dar, crearea ITKF-lui nu dateaza dec/7 din 1975...

J.D.: Exact. Dupa incidentele de la Paris, Japonia a ramas în FAJKO si nu a
parasit WUKO. In 1975 domnul Nishiyama, care s-a stabilit la Los Angeles, a
parasit WUKO pentru a crea IAKF (denumire care va fi schimbata mai tîrziu
în ITKF) si aafirmat de o maniera inexacta ca WUKO a devenit ITKF. Noi am
reactionat la aceasta falsa informatie care era de fapt o operatie de
intoxicare!
In acelasi timp, WUKO a cerut recunoasterea olimpica pe care am obtinut-o
dupa sesiunea de la Berlin din 1985. In acel moment, ITKF s-a lansat într-o
controversa, în ideea de a contesta autoritatea WUKO. Comitetul Olimpic a
cerut celor doua grupari sa se uneasca. Dupa aceasta, a existat o perioada
îndelungata în cursul careia multe din propunerile noastre nu s-au putut
pune de acord cu ITKF-ul.
B: Recunoasterea olimpica a fost retrasa pentru WUKO în 1992, la
Barcelona,...
J.D.: într-adevar, dar facînd aceasta, comisia executiva a Comitetului
Olimpic International nu a respectat legea. Noi l-am însarcinat pe domnul
avocat Jacques Verges sa apere interesele noastre, fiind convinsi ca, din punct de vedere juridic, aceasta decizie nu
ar putea fi casata de tribunalele elvetiene. într-adevar aceasta decizie a fost luata fara ca WUKO sa aiba
posibilitatea sa se apere. Atunci Comitetul Olimpic International a reluat ca o preocupare a sa problema
reunificarii.
B: Acesta înseamna ca înainte, Comitetul Olimpic International a cerut fiecarei organizatii în parte sa ajunga la
întelegere.

J.D.: Da. Comitetul Olimpic Inter¬national a desemnat în 1992, la Acapulco, doua personalitati: judecatorul Keba
M'baye si Francois Carrard, pentru a studia aceasta pro-blema si a face propuneri ambelor parti. Liniile
directoare sînt urmatoarele:
-WUKO îsi schimba numele în Federatia Mondiala de Karate (FMK);
-ITKF se dizolva si membrii sai se integreaza în FMK, pastrîndu-si anumite privilegii.
WUKO a acceptat aceasta propunere.
La 13 aprilie 1993, ITKF a anuntat ca accepta aceasta propunere.
B: Deci, astazi, este oficial recunoscut faptul ca FMK dirijeaza Karate-ul mondial. Cine este actualul presedinte?
J.D.: Comitetul Olimpic International a cerut ca WUKO sa se
transforme în FMK, si nu sa-si schimbe • presedintele. Deci, presedintele FMK este acelasi cu cel din WUKO, cel
putin pentru un an, pîna la viitoarele alegeri.
B: Deci, presedintele FMK sînteti dumneavoastra. In aceste conditii ce devine domnul Nishiyama si echipa sa?
J.D.: Am propus, si aceasta propu¬nere a fost acceptata, ca el sa fie membru permanent al comitetului director al
FMK, avînd functia de vicepresedinte. In plus, cinci locuri sînt rezervate echipei sale.
B: Si pe planul competitiei?
J.D.: Un timp va fi afectat pentru anumite probe care vor putea fi organizate la ei, dupa sistemul lor.
B: Aceasta înseamna o parte si nu întreg sistemul sau competitional?
J.D.: In texte, este specificat cuvîn-tul "probe" si nu "probele". Textul a fost elaborat de juristi care stiu foarte bine
sa cîntareasca cuvintele.
B: Multumesc pentru interviu

