Istoria -” Wuko&Ad ”, World United Karate Organization and Associated Disciplines
Istoria WUKO, Uniunii Mondiale de Karate-do Organizaţii, a început în 1970, cand domnul Sasakawa, un
multimilionar japonez şi Jacques Delcourt, presedintele francez de karate, a decis să se stabilească organizarea
premieră mondială karate. Ryoichi Sasakawa poate fi considerat tatăl adevărat al karate-ului în lume: ea este în
principal datorită sprijinului său că această disciplină din 1970 până astăzi, a explodat.
În 1990 ar trebui să WUKO au fuzionat cu ITKF, organizarea de Karate Tradiţional, pentru a obţine
recunoaşterea de CIO, Comitetul Olimpic Internaţional. Din diverse motive, fuziunea nu a avut loc şi CIO
recunoscut doar WUKO, cu condiţia ca numele a fost abandonat. Acesta a fost cazul şi din cenusa de WUKO
originea WKF, World Karate Federation, organizaţia mondială unică recunoscută de CIO, care, sub conducerea
preşedintelui Espinos spaniolă, este încă luptă pentru recunoaşterea Olimpice de karate. Scopul ar putea fi
îndeplinite în 2016: noi le oferim cele mai bune urări noastre.
În aprilie 2005 Carlo Henke, 8 Dan Karate, a verificat pe disponibilitatea numelui “WUKO”, abandonat de
cincisprezece ani, a decis să refound organizarea schimbarea logo-ul său: ambele au fost înregistrate în mod
regulat în întreaga lume. În iulie 2005, în Fortaleza, Brazilia, Henke Carlo şi un grup de prieteni au fondat o
asociatie lumea sportului numit “WUKO”, care vizează dezvoltarea de karate pe un sport şi la un nivel de
promovare. Carlo Henke renunţat la biroul propus în unanimitate de către Congres şi a fost numit Preşedinte de
Onoare şi garant al regulilor pentru toţi membrii.
D-nul. Carlo Henke, Italia moare pe 15 septembrie 2010, din cauza unei boli incurabile îi este acordat postmortem 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.
Shihan Eiji Ogasahara 9 Dan Karate, la vârsta de 76 de ani moare pe 14 martie 2011, organizația suferă
modificări, noul for mondial de karate se numește: Wuko&Ad-World United Karate Organization and
Associated Disciplines se schimbă inclusiv conducerea forlui mondial, aceasta este preluată de Maestrul Iwasa
Sei 8 Dan-Japonia / președinte de onoare și D-nul Sean Henke 7 Dan Italia / Germania fiul lui Carlo Henke,
președinte executiv.

