
Istoria -” WKF ”, şi scolilor de Karate derivate din WKF 

” WKF”, World Karate Federation, a primit recunoasterea olimpica din partea International Olympic 

Committee . Shotokan Karate este azi prezent în cele mai importante competitii de karate, la nivel 

international si mondial, alaturi de stilurile: Shito-Ryu, Goju-Ryu si Wado-Ryu .(o mica istorie 

internationala).  

In anul 1965 ia fiinta Federatia Tuturor Organizatiilor de Karate din Japonia F.A.J.K.O, la care “J.K.A.”, nu 

adera , în Europa ia fiinta Uniunea Europeana de Karate U.E.K, un grup mic de karate din Europa care nu au 

aderat la U.E.K. au fondat E.A.K.F. , în America ia fiinta Asociatia Americana de Karate A.A.K. In anul 1966 

ia fiinta “Uniunea de Karate din Marea Britanie “ K.U.G.B. –“ Karate Union of Great Britain” al carui 

Director Tehnic este numit ulterior sensei Keinosuke Enoeda 9 Dan (acesta moare în 29 martie 2003). In 

anul 1969 organizatia devine Uniunea Internationala de Karate UIK ,iar în 1970 devine WUKO - Uniunea 

Mondiala a Organizatiilor de Karate . (W.U.K.O.) împreuna cu celalate federatii continentale sub noua 

denumire ” WKF”, World Karate Federation, datorita Karate-ului sportiv practicat si îmbunatatit actual non 

stop ,a devenit cea mai importanta Federatie Mondiala de Karate, unde alaturi de Shotokan se regasesc si alte 

3 stiluri ca: Shito-Ryu, Goju- Ryu si Wado-Ryu.O contributie majora în dezvoltarea disciplinei stilului Karate 

Shotokan au avut-o marii maestrii Gichin Funakoshi si si fiul sau Yoshitaka Funakoshi, în anii 1960-1970, vin 

în Europa si în lume,maestri renumiti ca: Masatoshi Nakayama, Hidetaka Nishiyama , Tsutomu Oshima , 

Teruyuki Okazaki, Hirokazu Kanazawa, Keinosuke Enoeda, Taiji Kase, Assai Tetsuhiko, Hiroshi Shoji, 

Norihiko Iida, Masaru Miura, Miazaki Satohi, Masahiko Tanaka, Hideo Ochi, Masao Kawazoe, Hiroshi 

Shirai, Hitoshi Kasuya, Kato Sadashige,Toshihiro Mori, Yoshihiru Osaka, Kashuhiro Sawada, Koichi 

Sugimura, acestia ajutand la dezvoltarea si mediatizarea Karateu-lui in lume.  

ORGANIZATII DIFERITE DE KARATE  

Aspirante ” WKF” si, Derivate din ” WKF” 

 (IMAF), International Martial Arts Federation, sa fondat oficial în anul 1952 de catre Maestrul Kyuzo 

Mifune, Maestrul Kazuo Ito si Shizuya Sato/Judo; Maestrul Hakudo Nakayama and Maestrul Hiromasa 

Takano / Kendo; Maestrul Hironori Otsuka / Karate-do, si nu ultima data si maestrii Kiyotaka Wake si 

Sueo Kiyoura . IMAF- ul avand tot concursul Casei Imperiale Japoneze.Acesta avand mai multi lideri 

precum:  

- Kyuzo Mifune, Hanshi, Meijin 10-dan Judo  

- Kazuo Ito, Hanshi, Meijin 10-dan Judo  



- Shizuya Sato, Hanshi 10-dan Nihon Jujutsu si Hanshi 9-dan Judo  

- Hakudo Nakayama, Meijin 10-dan Kendo  

- Hiromasa Takano, Meijin 10-dan Kendo  

- Hironori Otsuka, Meijin 10-dan Karate-do  

- Gogen Yamaguchi, Hanshi 10-dan Karate-do  

- Hirokazu Kanazawa, Hanshi 10-dan Karate-do  

- Kazuo Sakai, Hanshi 10-dan Karate-do  

- Katsuo Yamaguchi, Meijin 10-dan Iaido  

- Kisshomaru Ueshiba, Aikikai Aikido, si fondatorul Aikido-ului, Morihei Ueshiba  

Obiectivul organizatiei IMAF-Europa este sa conserve si sa vegheze la procedeele tehnice de un nivel foarte 

în alt,garantand ca toate aceste aspecte nu v-or fi uitate. IMAF-Europa ia fiinta in 1983, cand D-nul Shizuya 

Sato in calitate de secretar general IMAF si Director Tehnic pe Japonia , semneaza dispozia prin care 

organizatia IMAF-Europa devenea autonoma, avand reprezentanta în 7 tari : 

precum:Anglia,Danemarca,Belgia,Austria,Italia,Franta si Olanda.In anul 1986 are loc Congresul Mondial din 

Turin, ridicandu-se o multime de probleme interne care nu au putut fi rezolvate au dus la scindarea IMAF-ului 

în doua fractiuni , în IMAF- Kokusei Budoin, din care facea parte Austria,Danemarca si Franta respectiv IFNB 

(International Federation of Nippon Budo) din care facea parte Olanda,Italia,Belgia si Anglia. IMAF-Europa 

de astazi are reprezentanta în :Olanda,Belgia,Anglia,Italia,Polonia,Republica Ceha,Ungaria,Rusia,Irlanda si 

Germania . IMAF-Europa este asociata ca stiluri si scoli cu IFNB al carui presedinte onorific este Minoru 

Mochizuki, care are cel mai cel mai mare divizor comun gradat Budoka în Japonia,precum Aikido Meizin 10 

Dan, Judo Hanshi 9Dan, Iaido Hanshi 10 Dan si “Seful Suprem”Supreme Meizin in Yoseikan Budo.  

(IKA), International Karate Association, ia nastere în anul 1953 la Tokyo, Japonia fondatorul ei fiind Soke 

Takuyuki Kubota ,promovand stilul Gosoku-Ryu (adica”Go” însemnand forta si “Soku”rapiditate). In anul 

1964, maestrul Takuyuki Kubota muta sediul Asociatiei (IKA) în Statele Unite U.S.A. Stilul Gosoku-Ryu are 

la baza stilul shotokan, în anul 1989 maestrului Takuyuki Kubota i se decerne titlul de “SOKE” pentru 

activitatea sa în domeniul artelor martiale, aceasta se axeaza in special pe latura de full-contact Interstyle vezi 

pagina online http://www.ikakarate.com/ , la nivel european varful de lance este Sensei Božidar Z. PURIĆ 4 

Dan din Serbia. 

(WGMAHBKF), World Global Martial Arts Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation 

Aceasta versiune de karate este condusa de Kancho Takemasa Okuyama 10 Dan, acesta a fost al doilea om 

ca valoare dupa Soke Takuyuki Kubota Director tehnic in versiunea de karate IKA-International Karate 

Association pe care o paraseste si ulterior creaza o alta fractiune de karate, propriu zis creaza o alta 



organizatie care se numeste World Global Martial Arts Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation al carui 

presedinte este, presedinte al organizatiei Europa Global Martial Arts Hachi-O-Kai Budo Karate Do 

Federation este Shi-Soky Ziko. G. Becanovic 9 Dan.  

(WKC), World Karate Confederation, pe data de 04 mai 1996 o grupare mica de karate a fondat World 

Karate Confederation (WKC) în Frankfurt/M, Germania,avand ca scop oferirea unei alternative de a fi afiliate 

dintr-o tara mai multe sisteme de Karate(Federatii sau Asociatii),avand în vedere ca în lume sunt multe 

Organizatii de Karate Internationale care sau recunosc stilurile pure sau doar o singura Federatie pe o tara , 

World Karate Confederation (WKC) oferind o alternativa în care toate stilurile diferite si federatiile sa se 

uneasca ca într-un corp,fara sa conteze dimensiunea sau stilul lor. Presedinte executiv fiind D-nul Marko 

Nicovic,Serbia si Presedinte fondator Fritz Wendland,Germania.  

(WUKO),World Union of Karate-do Organizations, ia nastere în iulie 2005 în Fortaleza, Brazilia la a –V- 

editie a Campionatului Mondial de Karate WKC în urma unor disensiuni dintre o fractiune a miscarii de WKC 

care sustine ca cealalta parte ar fi încercat,sa deturneze organizatia în aprilie 2005.Acestia sustin ca ar fi tinut 

o alegere ilegala în ochii lor,si comitetul executiv a fost înlocuit legal.Aceasta schimbare a dus la scindarea 

ulterior ,a avut ca rezultat separarea în doua fractiuni a WKC.Contestatatarii votand în cele din urma pentru 

schimbarea numelui lor în (WUKO),World Union of  Karate-do Organizations astfel ei dand viata unei 

organizatii ce a fost abandonata în anii '90. Preşedinte D-nul. Osvaldo Messias de Oliveira, Brazilia şi 

Presedinte de Onoare fiind D-nul .Carlo Henke, Italia acesta moare pe 15 septembrie 2010,din cauza unei boli 

incurabile îi este acordat post-mortem gradul de  9 Dan Karate, astfel (WUKO)-World Union of Karate-do 

Organizations este condusă actual de D-nul .Luigi Aschedamini 8 Dan Karate - Preşedinte executiv avândul 

ca Preşedinte de onoare pe titratul Maestru japonez în persoana D-nul Eiji Ogasahara 9 Dan Karate, acesta 

moare in martie 2011 la vârsta de 76 de ani “profesor,doctor cordiolog şi chirurg”. 

 

(WUKF),World Union of Karate-do Organizations, în toamna lui 2008 la Congresul de la Lido di Jesolo are 

loc ruptura fracŃiuni intitulată ulterior (WUKF),World Union of Karate-do Organizations , primele 

neînŃelegeri apărând în Valencia şi apoi în Lièges,.  Ca mai apoi la Campionatul Mondial din Jesolo, să 

urmeze scindarea în două fiecare dintre părŃi considerând ca dreptatea este de partea sa, astfel noua 

organizaŃie este condusă de D-nul. Osvaldo Messias de Oliveira, din Brazilia în calitate de Preşedinte 

WUKF. 


