Samurai: Domnule Popper, sîntem onorati de prezenta dumneavoastra în calitate de
înalt oficial al Uniunii Europene de Karate, la acest important eveniment din Karate Campionatul European de Karate F.M.K. intercluburi. Reprezint revista de arte
martiale „Samurai", iar în numarul 3 al revistei noastre, noi am prezentat ex - WUKO
(World Union Karate-do Organizations) si pe domnul Delcourt, în numarul 4 al revistei
am prezentat asociatia ITKF (International Traditional Karate Federation), condusa de
Nishiyama Sensei si punctul de vedere al acestor organizatii referitoare la practicarea
Karate-ului, la competitii si la implicarea olimpica a acestei arte martiale. în numarul 5
al revistei noastre am prezentat Federatia Mondiala de Karate (FMK) si am oprit
derularea evenimentelor în aprilie 1993, cînd ITKF a acceptat sa se alature WUKO, si
astfel s-a creat Federatia Mondiala de Karate - FMK. Domnule Popper, aceasta este o
discutie prieteneasca si, reafirm ca revista noastra nu face „politica" în Karate, dar va
rugam, pentru informarea practicantilor de arte martiale din România, sa mentionati care este pozitia FMK, la
ora actuala, si care este posibilitatea ca cele cinci cercuri olimpice sa reprezinte visul competitional al
practicantilor de Karate.
George Popper: în primul rînd, as dori sa va spun ca nu sînt numai secretarul general al UEK, sînt de asemenea
trezorierul WKF & FMK si sînt membru permanent al comitetului care de 15 ani se ocupa de negocierile cu
domnul Nishiyama. Federatia de Karate a tarii mele, Ungaria, a fost membra a organizatiei condusa de dl.

Nishiyama si, personal, am pastrat în continuare relatiile foarte bune cu dl. Nishiyama. Dar, sa analizam putin
faptele în desfasurarea lor cronologica. Acum aproape 15 ani, la Budapesta, a fost organizata o întîlnire între
cele doua organizatii mentionate anterior. Aceasta întîlnire a fost organizata de catre Comitetul Olimpic din
Ungaria. Atunci, s-a semnat un angajament, care a fost, de asemenea, reluat si semnat anul urmator la Cairo, în
ideea ca cele doua organizatii se vor unifica, fiecare va da cîte 7 membri în comitetul director, avînd ca presedinte
pe dl. Jacques Delcourt si ca director tehnic pe dl. Nishiyama. S-a decis, de asemenea, organizarea unei cupe
mondiale, totul a fost perfectat si, în ultimul moment, domnul Nishiyama a rupt angajamentul. Din acel moment,
cel putin cinci angajamente de acest fel au fost semnate si toate au fost încalcate de catre dl. Nishiyama. Pozitia
sa a trenat de fiecare data, iar acum cîtiva ani dl. Nishiya¬ma a afirmat despre Karate-ul practicat în orga
nizatia sa (Karate-ul traditional) ca este diferit de cel practicat în WUKO. Tribunalul Sportiv din cadrul
Comitetului Olimpic International a facut o investigatie, iar rezultatul a fost ca nu a gasit nici o diferenta, deci
Karate-ul practicat este acelasi în ambele federatii, în urma acestei constatari, Comitetul Olimpic International a
luat o decizie în favoarea WUKO, deci organizatia domnului Nishiyama a fost înlaturata. A doua zi, pe adresa
Comitetului Olimpic International a sosit o scrisoare care anunta o alta organizatie: ITKF (International
Traditional Karate Federation) care a înlocuit fosta organizatie IAKF (International Amateur Karate
Federation). Din acel moment, Comitetul Olimpic International a luat initiativa de a continua discutiile. în acest
sens, C.I.O. a facut propuneri pentru ambele organizatii si partile au acceptat propunerile facute. W.U.K.O. si-a
îndeplinit toate obligatiile, dar organizatia condusa de dl. Ni-shiyama nu si Ie-a onorat. Astfel, FMK, ca noua
organizatie, a fost recunoscuta de C.I.O., iar organizatia domnului Nishiyama, ITKF, nu a fost recunoscuta. Mai
mult, Comitetul Olimpic International a dat o declaratie scrisa, prin care FMK a fost recunoscuta. Comitetul
Olimpic International a declarat, de asemenea, ca nu se mai poate pune problema de unificare si ca nu exista
conditii de unificare. Ei au mentionat ca, desi nu se mai discuta despre unificare, daca ITKF doreste sa se
integreze în noua structura, „usile" vor fi deschise si vor fi acceptati. FMK are în componenta 160 de tari, din care
80% sînt federatii nationale recunoscute de comitetul olimpic national sau de ministerul sportului din tara

respectiva. Imaginati-va ca avem deci 100 de federatii ca membri oficiali si ITKF are doua. Deci, astazi am spus sîntem gata sa lucram împreuna. Noi punem pe masa statutul nostru si lista membrilor nostri, urmatorul
congres va fi, începînd de la aceasta data, peste cinci ani si prezentam de asemenea documentele aferente
ultimului campionat mondial sau intercontinental pe care noi le-am organizat. Va rugam domnule Nishiyama sa
puneti aceleasi documente pe masa, deoarece acestea sînt fapte, nu discutii. Daca aveti aceeasi pondere ca noi, ar
trebui sa aveti cel putin jumatate din pozitiile federatiei mondiale. Dar, daca noi sîntem de o suta de ori mai
puternici, veti obtine doar cîteva locuri în comitetul director. Oricum, urmatorul congres va decide în mod
democratic, daca sînteti suficient de tare si, în felul acesta, îl veti putea înlocui usor pe domnul Delcourt. Este o
problema de alegeri. în concluzie, ITKF reprezinta o organizatie internationala si nu o federatie mondiala. Ei nu
sînt atît de puternici, dar pot crea probleme. Deci, daca ei vor sa se alature Federatiei Mondiale de Karate,
aceasta este decizia lor. în final, recunoasterea noastra nu este în functie de ei. Eu cred ca, daca vom putea
demonstra ca aceasta arta martiala, Karate Do, este unita pe plan mondial, avem mai mari sanse sa intram în
miscarea olimpica. Problema importanta nu este de a fi sau nu recunoscuti, ci de a accede la Jocurile Olimpice.
S.: Care sînt cele mai reprezentative echipe de Karate din Europa?
G.P.: în lumea Karate-ului actual, doua tari îsi disputa suprematia. Acestea sînt Franta si Spania. în Franta sînt
în jur de 400.000 de practicanti de Karate. Deci va puteti închipui ce forta reprezinta aceasta fede¬ratie, atît
financiar cit si din punctul de vedere al celor care o conduc, care sînt persoane deosebit de competente. în Franta
se organizeaza în fiecare an un campionat intercluburi. La acest campionat euro¬pean de la Brasov sînt prezente
primele doua echipe cîstigatoare a campionatului intercluburi din Frannta. Deci, nu voi fi surprins daca ele vor fi
pe podium si aici. De asemenea, echipa „Carabinierii" din Roma si echipa Turciei pot realiza meciuri deosebite.
România, în calitate de tara organizatoare, are avantaj, deoarece poate prezenta mai multe echipe si, astfel, sa
îsi multiplice sansele de a obtine medalii. Sper ca cel putin o medalie sa fie cîstigata de România.
S.: Va rugam sa ne dati detalii referitoare la congresul din acest an al Comitetului Uniunii Europene de Karate.
G.P.: Uniunea Europeana de Karate are un Congres în fiecare an. Acest Congres coincide cu Campionatele

Europene de Seniori. Pe ordinea de zi sînt doua sau trei probleme deosebit de importante care se discuta. Primul
lucru este - cine si unde va organiza urmatorul campionat european. De exemplu, anul acesta am discutat cine va
organiza Campionatul European de Juniori si Cadeti din anul 2004. în principiu, avem calendarul facut pentru
zece ani înainte si aceasta este foarte bine, deoarece fiecare organizator se poate pregati. Anul acesta însa, s-a
întîm-plat un lucru deosebit, în sensul ca statutul a fost modificat, pentru a se putea face fata schimbarilor
survenite. Acum avem un statut clar pentru viitor. De asemenea, anul viitor urmeaza ca întreg Comitetul
Director sa fie schimbat. Urmatorul congres al UEK va avea loc în Spania, în insulele Canare si vor fi, de
asemenea, puse în discutie probleme delicate, deoarece domnul Jacques Delcourt, care este presedintele Uniunii
Europene de Karate, de peste 30 de ani, a explicat ca, anul urmator, ar dori sa se retraga, pentru a ramîne în
pozitia pe care o ocupa în Federatia Mondiala de Karate. Anul viitor vom avea un nou presedinte si, dupa
parerea mea, acesta ar putea fi domnul Antonio Espinos, presedintele Federatiei Spaniole de Karate si primvicepresedinte în Federatia Mondiala de Karate. Cred ca el este singura persoana cu cea mai mare experienta,
care vorbeste multe limbi straine si care conduce o federatie de Karate foarte puternica.
S.: Va multumim pentru reactualizarea informatiilor noastre în acest domeniu.
G.P.: De fapt, sînteti primii care aveti acces la aceste informatii, deoarece congresul fiind desfasurat relativ
recent, aceste informatii nu s-au publicat înca.
S.: Domnule Geoge Popper, va multumim pentru interviu si speram ca cel putin una dintre previziunile
dumneavoastra sa se adevereasca - aceea referitoare la ocuparea unui loc pe podium de catre una din echipele
României prezente la acest Campionat European.

