
 

 

 

 

 

 

Organizat la Oradea, de catre Fundatia Budo-Karate Oradea, sub egida Federatiei Române de Karate Modern 

(FRKM) Primul Campionat Mondial Open de Karate, Deschis Interstiluri o Premiera, in Romania si Oradea, pe 

patru sectiuni la stilurile: Shotokan, Shito-Ryu, Goju-Ryu si Wado-Ryu a reunit la start 892 de sportivi din 21 de 

tari: 

ROMANIA, UNGARIA, YUGOSLAVIA, UKRAINA, CROATIA, BULGARIA, SLOVACIA, EGIPT, AUSTRIA, BOSNIA si 

HERTEGOVINA, ITALIA, MAREA BRITANIE, BIELORUSIA, POLONIA, SLOVENIA, KAZACHSTAN,GERMANIA, 

ESTONIA, IRLANDA, CEHIA, BELGIA.  

Deschis de Sensei Adrian Popescu Sacele, 7 Dan- Shotokan Karate, presedintele Federatiei Române de Karate 

Modern, Primul Campionat Mondial de Karate,Deschis Interstiluri organizat in Romania la Oradea , a avut ca 

invitat de onoare pe Shihan Peter Brockers - 9 DAN - JKA / IMAF/ INBF, personalitate de înalt prestigiu al Karate-

ului mondial. Multumim si pe acesta cale Directorului de turneu dl. prof.Vaida Ioan (6 DAN- Shotokan Karate, 

Secretar general INBF si Presedinte al Fundatiei Budo-Karate Oradea), pentru invitatia transmisa pe adresa 

revistei noastre. 

Va prezentam extrase din connferinta de presa si un Budo portret al maestrului Peter Brockers. Sensei Adrian 

Popescu: în primul rînd doresc sa va multumesc pentru faptul ca majoritatea dintre dumneavoastra ati fost 

prezenti în permanenta la fiecare eveniment pe care l-am organizat aici. De asemenea, multi dintre 



dumneavoastra va amintiti de prima editie a Cupei „Crisul" cu mai multi ani în urma, cînd am promis ca vom 

elabora o strategie la nivel de federatie, împreuna cu „Crisul" Oradea, pentru a crea o baza a Karate-ului Modern 

în România. Afirmam la acea vreme despre Karate Modern ca va fi Karate (Olimpic-WKF Karate)si cred ca nu v-

am dezinformat sub nici o forma, desi 

unii dintre dumneavoastra aveti informatii si de la alte federatii, care fie ca pretindeau ca ei vor fi olimpici si noi 

nu, fie îsi asumau doar lor aceasta perspectiva. Acum lucrurile sînt foarte clare, exista decizia Comitetului Olimpic 

International înca din vara anului trecut, care stipuleaza în mod clar si fara echivoc, prin documentele prezentate 

în acest sens, pe care vi le putem pune oricînd la dispozitie, ca WKF Karate, reprezentat în România prin Karate-ul 

Modern este ramura olimpica a Karate-ului la nivel Modern, european si respectiv national. Noi precizam atunci 

ca intentionam sa facem o baza a federatiei nationale aici, avînd în vedere buna colaborare cu „Crisul Oradea", 

beneficiind si de sprijinul oferit de domnul profesor.Alexandrescu si de autoritatile locale. Acum vreau sa va 

prezint în cadrul conferintei de presa pe invitatii nostri, domnul Peter Brockers, presedintele Federatiei Europene 

de Karate si un foarte vechi practicant de Arte Martiale, 9 DAN - J.K.A / I.M.A.F/ I.N.B.F, iar din partea 

Ministerului Tineretului si Sportului pe domnul Florin Tiganu care raspunde de federatia noastra. 

întrebare: Pe ce va bazati cînd afirmati apartenenta dumneanvoastra la Karate-ul (Olimpic-WKF Karate), cînd pe 

plan international exista peste 30 de federatii de Karate? 

S.A.P.: Ne bazam pe documentele de care v-am spus, întotdeauna afirmatiile mele sînt legate de documente 

oficiale, iar în sensul acesta noi va putem pune la dispozitie un set de documente de la CIO, prin care se precizeaza 

recunoasterea karate-ului practicat în cadrul Federatiei Mondiale de Karate (WKF sau FMK) în mod irevocabil ca 

sport olimpic si implicit în România, Federatia Româna de Karate Modern fiind abilitata ca federatie olimpica. 

Noi deja am depus la Comitetul Olimpic Român documentatia necesara în acest sens. Cred ca prima reprezentare 

olimpica va fi la Atena, în anul 2004. 

î.: Se vor face în acest sens modificari în regulamentul competitional? 

S.A.P.: Desigur regulamentul de competitie este perfectibil în raport cu situatia regulamentului olimpic si în acest 

sens am fost onorati de vizita domnului Juan Antonio Samaranch cu care am avut discutii pe aceasta tema si cred 

ca din acest punct de vedere ne aflam pe un drumfoarte bun. Speram ca si în România sa apara o lege adevarata a 

sponsorizarii care sa permita o dezvoltare armonioasa a miscarii sportive din tara noastra. M-am bucurat ca o 



tara cu atîtea probleme economice, s-a prezentat la nivelul pe care toti îl cunoastem si la ultima olimpiada. Eu 

practic Karate de 30 de ani, si sper ca, asa cum gimnastica romaneasca domina podiumul olimpic si Karate-ul 

românesc sa domine în competitiile olimpice. Avem resurse genetice, avem resurse tehnice, ne lipsesc resursele 

financiare si dupa parerea mea lucrurile s-ar schimba mult daca o noua legislatie ar veni în sprijinul miscarii 

sportive. 

î.: Spuneti-ne ceva despre participarea internationala la aceasta manifestare sportiva de la Oradea. 

S.A.P.: Avem confirmari de la peste 20 de tari, organizatorii va pot spune mai exact, în orice caz sînt deja 800 de 

sportivi prezenti la Oradea. Aceast Campionat se doreste a fi o replica a unor competitii de anvergura, care se 

desfasoara în Europa cu scopul direct de a promova imaginea României si Karate-ului românesc. De asemenea , 

din cauza lipsei de fonduri, nu putem onora toate invitatiile pe care le avem în Europa, iar acest Campionat de la 

Oradea va permite sportivilor români sa capete experienta necesara turneelor internationale.  

î.: Care este noutatea acestui turneu? 

S.A.P.: De data aceasta vom face Campionatul pe stiluri, iar pentru anul viitor ne-am propus sa organizam 

campionatul interstiluri la proba de Kata si Kumite, asa cum se lucreaza si în Federatia Europeana de Karate.  

î.: Se va reflecta si la nivelul bugetului federal, apartenenta dumneavoastra la familia olimpica? 

S.A.P.: Desigur, datorita faptului ca noi am depus documentatiile necesare la Comitetul Olimpic Român, din acel 

moment am devenit federatie olimpica, cu recunoastere din partea MTS ca forma de organizare si aceasta va 

trebui sa se reflecte si în buget, ceea ce va permite reprezentarea la un nivel calitativ superior a României în 

competitiile internationale. 

î.: Care sînt adversarii nostrii cei mai puternici în acest Campionat? 

S.A.P.: Este greu de spus. Foarte multe tari europene au ajuns la un standard extraordinar. Exista centre de 

cercetare în Karate, si exista solutii concrete, atît din punct de vedere tehnic cît si managerial. De aceea, oricare 

dintre tarile care sînt reprezentate aici poate fi un cîstigator potential. Nivelul Campionatelor este foarte ridicat si 

poate vom putea organiza pe viitor la Oradea un Campionat European Intercluburi, asa cum a fost la Brasov în 

1996. As dori sa mediatizam mai mult fenomenul de Karate, asa cum în urma cu multi ani exemplul cuplului de 

tenismeni Tiriac-Nastase era preluat prin intermediul televiziunii de cei mai multi dintre copii si tineri. î.: Ce va 

propuneti acum în Karate? 



S.A.P.: în primul rînd respectul pentru valoare în Karate. Exista atîtea convulsii în lumea Karate-ului, iar notiunea 

de democratie este gresit înteleasa în Artele Martiale, încît de multe ori impostura este promovata. 

î.: Care este ponderea stilului de Karate Shotokan în acest Campionat Mondial de Karate,Deschis Interstiluri?  

S.A.P.: Stilul Shotokan a fost un stil extrem de puternic si a creat valori extraordinare. Relevant însa este faptul ca 

si alte stiluri de Karate se dezvolta armonios si vor ajunge la nivelul de dezvoltare al stilului Shotokan. Pentru noi 

este un cîstig, deoarece noi mergem pe principiile democratice, nu dorim sa impunem stilul Shotokan ca unica 

forta conducatoare, toate stilurile trebuie sa se dezvolte armonios si sa vina la concurenta, pentru a se promova 

valorile adevarate. în ultima instanta, aceasta înseamna reprezentarea României la un nivel ridicat. Sportul este o 

forma de expresie a educatiei, nu reprezinta doar performanta si eu cred ca în România exista un potential 

extraordinar si în domeniul sportiv. 

î.: De ce exista o diversificare, ca sa nu spun diviziune, pe plan international a miscarii de Karate? 

S.A.P.: Exista mai multi factori si nu putem sa-i dezbatem aici pe toti. în primul rînd nu toti oamenii gîndesc la fel, 

nu sîntem egali de la natura, ceea ce este bun pentru Shotokan nu este bun pentru Shito-Ryu etc. Ca sa mergem în 

fondul problemei însa si sa nu ocolim întrebarea, la nivel mondial trebuie sa recunoastem ca sportul în general 

este un business clar si recunoscut în momentul de fata. Asa cum stiti, în lumea afacerilor exista diferite sfere de 

influenta si anumite aspecte financiare care alimenteaza si diferite orgolii între maestrii, pentru a se promova 

interesele lor, printr-o politica sau alta. Judo, de exemplu, are o alta organizare, fiind si sport olimpic. Sa stiti 

însa, ca exista si federatii de Judo particulare, dar la nivelul perceptiei mediatice exista o singura federatie, 

deoarece numai aceea este recunoscuta olimpic. Asa cred ca va fi si în Karate, în viitor, se va vorbi de o singura 

federatie, probabil. Desigur, aceasta federatie nu va avea usile închise. Alti practicanti din alte stiluri, care se 

subordoneaza regulamentelor de competitie pot fi membrii acestei federatii si pot participa la competitiile 

organizate aici. 

î.: Cum asigurati finantarea competitiilor? 

S.A.P.: Discutam odata cu presedintele federatiei de Karate din Turcia, care m-a întrebat ce fonduri avem noi la 

federatie. Cînd i-am spus ca avem 10.000 $, el a înteles pe moment ca aceasta suma s-a alocat pentru competitia 

respectiva si nu reprezenta de fapt suma totala pentru un an întreg. A ramas impresionat însa de modul în care 

multi dintre fostii practicanti de Karate, care au firme particulare au sprijinit financiar echipa noastra. As dori sa 



mentionez aici si programele sustinute partial de Ministerul învatamîntului, de exemplu, în cadrul Campionatului 

Mondial Universitar de Karate de la Osaka . De aici am adus o medalie de bronz la fete, ceea ce ne da oarecare 

satisfactie în raport cu munca depusa pîna acum.  

î.: Ce perspective se deschid Karete-ului Modern privit prin prisma olimpica? 

S.A.P.: Pentru noi aceasta recunoastere olimpica reprezinta o mare speranta. Avem un colectiv tînar în federatie 

noastra, format din oameni care iubesc Karate-ul, care depun mult suflet si efort în ceea ce fac. Ei reprezinta 

certitudinea de care avem nevoie. 

 


