Intre 3-10 noiembrie 1996, Sun City, aceasta oaza a fericirii din Africa de Sud, a fost local ce a gazduit a Xlll-a
editie a Mondialelor WKF (ex WUKO). A fost o edifie cu un numar record de tari participante (92), sportivi
(aproximativ 1000) si echipe in competitie (76). Cursul de arbitri a numarat 130 de candidate exigentul Tommy
Morris, responsabilul comisiei de arbitri promovand 30. Daca in ceea ce priveste desfasurarea competitiei
propriu-zise, aceasta a stat sub semnul normalului, mai interesante au fost aspectele de culise, cele ce tin de
politica acestei arte martiale. Dupa cum se stie, in clipa de fata e depune un efort asiduu pentru recunoasterea
karate-ului ca sport olimpic. Conditia principala impusa de C.I.O. este unificarea intre cele doua federatii
internationale WKF - condusa de Jacques Delcourt si ITKF condusa de Hidetaka Nishiyama.
Dupa o statistica facuta de directorul relatiilor publice WKF, la ora actuali in lume sunt aproximativ 45 de
milioane de practicanti de karate, dintre care circa 9 milioane competitiori.
Putem considera cererea karate-ului mai mult ca îndreptatita, ramânând problema unificarii, dar atentie, aceasta
trebuie înfaptuita pâna la data de 17 septembrie 1997. Se pare ca obstacolul major este constituit de mentalitatea
unui om, acela fiind chiar presedintele WKF Jacques Delcourt. Personalitate puternica, fost luptator în aripa
comunista a Rezistentei franceze în cel de-al doilea razboi mondial, este genul caracterizat de propria sa declaratie
"toti vorbesc dar pâna la urma fac cum vreau eu". De aceea, la Congresul WKF ce a avut loc în Sun City era foarte
vehiculata ideea debarcarii acestuia si înlocuirea cu un presedinte interimar pâna la Congresul electiv ce se pare
ca va avea loc în anul 2000 la Monaco.
Dar acest lucru nu s-a întâmplat, spre dezamagirea multora. în schimb cu fosti elevi membri de onoare WKF.
principele Adam Czatoryski de Bourbon si Fritz Wendland, nou creata federatie internationala condusa de ultimul
putând fi considerata un adevarat cal troian vârât în ograda karate-ului.
Pe acest fundal s-a desprins totusi o personalitate de prim-rang a.karate-ului: Acesta este soke-sosai Kumio
Tatsuno, sponsor al acestei editii a Mondialelor WKF Soke Tatsuno si-a dedicat ultimii ani olimpizarii karate-ului
cheltuind timp si bani, alergând din Europa în America si înapoi pentru a fi mediatorul conflictului dintre
Delcourt si Nishiyama. Mai nou, a pus bazele fundatiei destinata în mod expres promovarii karate-ului WKPF
(World Karate-do Promotion Fundation) ai carei membri sunt cele mai marcante personalitati ale karate-ului
precum si oameni ce dispun de puternicul sprijin financiar al unor nume sonore în economia japoneza. Din

informatiile pe care le detin, soke Kunio Tatsuno va vizita în acest an si România la invitatia dl. Vasile Manea. '
Urmeaza rezultatele dar nu pot încheia înainte de a remarca un fapt, România nu figureaza pe aceasta lista si nu
pentru ca sportivii nostri nu ar fi suficient de buni ci pentru simplu motiv ca nu au fost acolo, asa cum nu au
participat nici la Mondialele din 1944 din Malayezia sau la multe alte competitii de prim rang. Tot timpul au fost
gasite justificari pentru lucrurile care nu s-au facut dar a sosit vremea sa mai punem si osul la treaba si sa aratam
lumii si ceva fapte nu numai vorbe.
Rezultate:
Kumite echipe feminine: 1. Marea Britanie 2.1 alia 3. Spania 3. Australia
Kumite echipe masculin: 1. Franta 2. Marea Britanie 3. Iugoslavia 3. Spania
Kata echipe feminin: 1. Japonia 2. S.U.A.3. Franta
Kata echipe masculin: 1. Japonia 2. Franta 3. Italia
Kumite individual feminin:
-53 kg. 1. T. Larsson – Suedia 2. M. Mazurier – Franta 3. M. Laukova-Slovacia 3. R. Choi –Australia
-60 kg. 1. J. Toney -Marea Britanie 2. M. Baba –Japonia 3. C. Bux – Italia 3. L. Gedik -Turcia
+60 kg. 1. P. Duggin -Marea Britanie 2. T. Dougeni –Grecia 3. R. Ortega –Spania 3. B. Seijpestein- Olanda
Kumite individual masculin:
-60 kg.1. D. Lugue-Spania 2. H. Yagli –Turcia 3. S. Yamamoto- Japonia 3. R. Mujanovic- Iugoslavia
-65 kg. 1. M. Amozadeh – Iran 2. M. Golding – Australia 3. A. Biamonti – Franta 3. B. Kandaz - Turcia
-70 kg. 1. A. Goubachiev – Rusia 2. J. Gazo – Slovacia 3. R. Ortega – Spania 3. J. Lefeure - Belgia
-75 kg. 1. W. Otto - Marea Britanie 2. T. Herrero – Spania 3. K. Matsumoto – Japonia 3. G. Talarico - Italia
-80keg. 1. G. Cherdieu – Franta 2. T. Kokubun – Japonia 3. G. Peterman – Austria 3. F. Garcia - Spania
+80 kg. 1. Y. Shimizu – Japonia 2. A. Anikine – Rusia 3. T. Rajic – Iugoslavia 3.
OPEN Feminin 1. Senff - Antilele Olandeze 2. Nabeki - Japonia 3. K. Gansch - Austria 3. R. Minet - Italia
OPEN Masculin 1. P. Anderson - Marea Britanie 2. O. Olivares – Spania 3. J. Fonseca - S.U.A. 3. M. Takenouchiu Japonia
Kata individual feminin: 1. Y. Mimura – Japonia 2. M. Genung - S.U.A. 3. S. Mansouri - Germania
Kata individual masculin: 1. M. Milon – Franta 2. R. Abe – Japonia 3. L. Maurino - Italia

