
Istoria Karate-ului Romanesc inainte de '89  

 

Avand în vedere ca activitatea de karate s-a desfasurat foarte mult în anii de ilegalitate avand aceasta 

mostenire a situatiei, gruparea de karate Romaneasca nu a putut niciodata sa fie cu adevarat unita.  

Neexistand documente care sa ne dea o cronologie corecta a anumitor evenimente este foarte dificil sa 

stabilim corect fara nici o greseala veridicitatea reala ale acestora bazandu-ne pe informatiile care au fost 

transmise de-a lungul timpului de la o generatie la alta.  

Pe parcursul anilor disciplina de karate a avut doar cateva centre puternice precum: Brasov , Bucuresti, 

Oradea , Iasi , Cluj, Arad , Timisoara . La ora actuala acesta este raspandit aproape în orice oras sau satuc 

al Romaniei. Karate-ul chiar de la început a fost primit cu o reticenta am putea spune din partea opiniei 

publice, aceasta confundand disciplina de karate cu lupta de strada, huliganismul si vandalismul în lipsa de 

informatie. Organele statului avand chiar o pozitie foarte dura din partea securitatii si a militiei, 

confundand de multe ori miscarea de karate cu o miscare paramilitara avand în vedere disciplina de fier ce 

exista in artele martiale, respectiv karate. miscarea de karate romaneasca a primit o lovitura de gratie în 

anul 1982, cand Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport, prin hotararea nr. 1253 din 27 august, 

data la care a fost emisa, aceasta interzicand practicarea disciplinei de karate in Romania orice forma ar fi 

luat aceasta.  

Bineinteles cei care traiau cu sufletul la gura cand era vorba de karate au continuat si în acesti ani de 

ilegalitate practicarea acestuia, camuflat sub forma de auto-aparare, judo, gimnastica si multe alte cele ... 

în parcuri, în sali de sport mai retrase, pivnite, depozite, case particulare, indiferent ca afara era frig sau 

cald. Totusi disciplina de karate în tara noastra reuseste sa obtina rezultate spectaculoase, participand la 

seminarii nationale, internationale si inclusiv Cupe Internationale de ex: Belgrad anii 80, sau Cupa 

Mondiala IBUSZ (’84-’87) - Budapesta / Ungaria etc. Daca la inceput am avut o perioada de pionierat, 

între anii 60-70-80, timp în care miscarea s-a dezvoltat în aproape toate orasele cu maestrii sau dupa carti 

si reviste, s-au conturat doua mari miscari, care din anul 1979 pana in anul 1985 au formatat ca un satelit 

aproape toate gruparile de karate din tara, una dintre directii, respectiv directia IAKF , varianta 

Romaneasca era condusa de Adrian Popescu Sacele, Dan Stuparu si Mircea Bolintineanu, gruparea 

Brasoveana avandul ca mentor pe sensei Ilija Jorga (filiera Iugoslava), respectiv gruparea Bucuresteana 

care era formata din liderii mai multor directii - WUKO - varianta Romaneasca prin: Florentin Marinescu, 

Dan Macoveanu si Vasile Manea, acesta din urma foloseste ( filiera Franceza) prin contactarea maestrului 

Patrick Tamburini, specialist în karate si kobudo.  

In anul 1985 se contureaza o a III-a miscare, care are ca lideri principali pe d-nul Haias Gabriel /Arad, 

respectiv pe d-nul Hanga Mihai / Oradea, în varianta JKA care avea ca mentor direct pe maestrul Miazaki 

Satoshi / Japonia (moare in 31 mai 1993) respectiv pe maestrii Börzsei Károly si Budai György / Ungaria. 


