Pe B-dul Basarabiei nr.37-39, într-o cladire, la etajul 1 îsi desfasoara activitatea
Federatia Româna de Arte Martiale, organismul guvernamental care conduce si
coordoneaza activitatea artelor martiale din România. în doua birouri, lume multa,
agitatie, galagie. Se semneaza cereri de afiliere, se completeaza pasapoarte sportive, se
pun vize de sportiv, instructor sau antrenor, pe anul 1996. Se gasesc înauntru
reprezentanti ai multor stiluri de arte martiale: shotokan, aikido, kyokushinkai, gojuryu, taekwondo, etc. între doua semnaturi, între doua probleme urgente de rezolvat, am
reusit sa stam putin de vorba cu d-nul Vasile Manea, Secretarul General al Federatiei
Române de Arte Martiale.
Musubi: D-le Manea, ce este Federatia Româna de Arte Martiale sau, cum este mai bine
cunoscuta, F.R.A.M.?
Vasile Manea: F.R.A.M. este orgasnismul care conduce si coordoneaza miscarea artelor martiale în România.
Musubi: Cum este structurata aceasta Federatie?
Vasile Manea: Mai întâi, Federatia Româna de Arte Martiale a luat fiinta în 1990, 20 ianuarie si anul trecut s-au
sarbatorit 5 ani de la înfiintarea ei, ocazie cu care s-au înmânat plachete fondatorilor acesteia. Federatia îl are ca
presedinte pe d-l Dan Macoveanu si are doua activitati de baza: prima este activitatea de Karate semicontact - în
care intra stilurile Shotokan, Wado-Ryu, Goju-Ryu si Shito-Ryu - în cadrul careia de partea teoretica se ocupa d-nul
Adrian Popescu Sacele, care este si vicepresedinte al Federatiei, iar de partea organizatorica ma ocup eu; cea de-a
doua activitate este cea de Arte Martiale contact, în cadrul careia vicepresedinte este d-nul Ion Benea si de partea
organizatorica se ocupa d-nul Petre Grindeanu, care este si Secretar General Adjunct, iar de partea tehnica, sunt
responsabili: Ion Benea - pentru Wushu, Mircea Boldea pentru AII Style Kickboxing, Dan Macoveanu - pentru
Taekwondo, Uniunea Româna de Aikido - d-nul Dan lonescu, Aikikai România- d-nul George Raicu. în cadrul
Federatiei mai exista si un Departament de aparare fizica condus de d-nul Dan Macoveanu, iar de probleme
organizatorice si secretariat se ocupa d-na Cecilia Diaconescu.

Musubi: Pe lânga calitatea Dvs. de Secretar General al Federatiei, mai aveti si alte responsabilitati?
Vasile Manea: Da. Pe lânga acest lucru, raspund de departamentul de Karate din cadrul Federatiei.
Musubi: Ce îsi propune în 1996 acest departament?^
Vasile Manea: în acest an, avem planificate câteva actiuni importante, dintre care: participarea la Cupa Bosfor, în
perioada 11-14 aprilie; participarea la Campionatul european intercluburi, Brasov 1-2 iunie; participarea la Cupa
Mondiala pentru copii si tineret, luna decem¬brie, Ungaria.
Musubi: Cum este organizat Shotokan-ul în România?
Vasile Manea: Karate Shotokan este structurat pe ligi, asociatii, uniuni si cluburi, toate
înfiintate conform Statutului Federatiei. Toti participa la Campionatele nationale de
Karate, împreuna cu Wado-Ryu, Goju-Ryu si Shito-Ryu.
Musubi: Activati si ca arbitru în aceste campionate?
Vasile Manea: Nu! Parerea mea este ca nu ar fi cinstit sa arbitrez campionate in care
participa si elevii mei.
Musubi: Cum ati început practica artelor martiale?
Vasile Manea: în prezent sunt antrenor emerit si am 6 Dan Karate. începutul a fost greu,
ca si pentru oricare, cu documentatie proprie si multa, multa munca. Pentru a putea
studia si practica în acele vremuri, am învatat limba engleza si franceza, necesare
traducerii documentatiei existente. A fost poate primul meu câstig de când am cunoscut
lumea artelor martiale.
Musubi: Si totusi nu ati avut pe cineva care sa va îndrume pasii de început?
Vasile Manea: Ba da. în anul 1978, am contactat Asociatia Amical Karate International, cu sediul în Franta, unde lam cunoscut pe sensei Patrick Tamburini, maestru în Karate si Kobudo. Pot sa spun ca dânsul mi-a calauzit pasii si
m-a ajutat în formarea mea, dar spre regretul meu total, a decedat la 1 martie 1995. Este o mare pierdere pentru
artele martiale în general si eu regret aceasta din tot sufletul. A fost pentru mine o sursa nesfârsita de informatii,
am participat, la invitatia lui, la stagii internationale, unde a avut grija sa îmi ofere toate conditiile necesare. Mai
mult decât atât, a fost un om extraordinar, care de-a lungul vietii sale a dat nenumarate exemple celor din jurul lui.

Astfel, a însotit expeditia franceza Mazao pe Himalaya, unde a fost singurul om care a rezistat la o altitudine de
7500 metri, fara aparat de respirat, gratie exercitiilor de respiratie specifice Karate-ului; a traversat desertul Gobi
în conditii grele la o temperatura foarte ridicata, fara nici un element ajutator, demonstrând astfel o rezistenta
deosebita câstigata prin practica artelor martiale. Acum, din pacate, a ramas doar exemplul sau si as dori pe
aceasta cale sa-i aduc omagiu. Multumesc sensei!
Musubi: Ce este Asociatia Amical Karate, pe care o conduceti Dvs?
Vasile Manea: Asociatia Amical Karate s-a constituit în anul 1978, când am contactat Asociatia Amical Karate
International si a functionat pe parcursul timpului pâna în 1990 având patru centre în Bucuresti, doua la RâmnicuVâlcea, unul la Constanta, unul la Arad si unul la Târgoviste. în anul 1990, odata cu oficializarea si legalizarea
artelor martiale, s-a constituit legal Asociatia Amical Karate, unde toti instructorii si elevii au consimtit sa adere.
Musubi: Ce îsi propune asociatia Dvs?
Vasile Manea: îsi propune sa promoveze Karate de competitie de o valoare înalta. Am demonstrat acest lucru prin
obtinerea celor mai multe titluri de campion national si international, exemplu, în 1995 am obtinut 3 medalii de
argint si una de bronz la Campionatul European de Karate Goju-Ryu. Apoi, ne propunem promovarea unui Karate
traditional cu ramificatii pe Shotokan, Goju-Ryu si Shito-Ryu. Prin activitatea asociatiei noastre am organizat
stagii de Karate Shotokan pentru pregatirea de baza a sportivilor, stagii conduse de d-nul Tetsuo Otake, 6 Dan JKA
si, anul acesta, vom participa la primele stagii de Karate Shito-Ryu, ce se vor tine în Osaka, Japonia si vor fi
conduse de Soke Tatsuno.
Musubi: Ce greutati întâmpinati?
Vasile Manea: Ca toata lumea, lipsa fondurilor financiare! Totusi, as dori, sa subliniez un lucru bun si anume faptul
ca avem un sponsor permanent, care ne sprijina în masura posibilitatilor ori de câte ori avem nevoie, si anume,
S.C'Aedificia Carpati" S.A. si multumesc d-lui director general Petre Badea.
Musubi: Exista un stil mai bun decât celalalt?
Vasile Manea: Nu exista asa ceva! Daca faci un stil tare, atunci el e tare! Stilul si-l alege fiecare dupa structura sa
fizica si psihica. Fiecare trebuie sa caute pâna gaseste ce i se potriveste.
Musubi: Un sfat pentru iubitorii artelor martiale?
Vasile Manea: Sa fie rabdatori, sa munceasca si cu siguranta vor avea succes.
Mutumim d-nului Vasile Manea pentru interviul acordat.

