Dupa ce în toamna anului 2000, Oradea a gazduit prima editie a Campionatului Mondial de Karate,Deschis
Interstiluri o Premiera,in Romania si Oradea, anul acesta, între 28 si 30 septembrie, a avut loc tot aici, dotat cu
Trofeul „Toamna Oradeana", în cadrul Cupei Mondiale de Karate,Deschisa Interstiluri varianta INBF
(International Nihon Budo Federation). Competitia, organizata, ca si cea de anul trecut, de catre Fundatia BudoKarate Oradea, sub egida Federatiei Române de Karate Modern (FRKM), a reunit participanti din 10 tari
europene. Ca invitati de onoare au fost prezenti: Sensei Adrian Popescu-Sacele (7 Dan Shotokan, 6 Dan FudokanKarate, Presedinte si Director tehnic al FRKM si Director tehnic al INBF), Sensei Vasile Manea (7 Dan Shito-Ryu,
6 Dan Shotokan-Karate, Secretar general al FRKM), precum si Shihan Peter Brockers (9 DAN - JKA / IMAF/
INBF, 6 Dan Kobudo, 3 Dan Iai-Do, Batto-Jutsu, Ken-Jutsu, Presedinte INBF). Personalitate prestigioasa a
artelor martiale, Shihan Brockers ne-a acordat cu multa amabilitate un amplu interviu pe care îl vom prezenta
într-un numar viitor. Comitetul de organizare l-a avut ca Presedinte pe dl. prof.Vaida Ioan (6 DAN- Shotokan
Karate, Secretar general INBF si Presedinte al Fundatiei Budo-Karate Oradea). Turneul s-a bucurat de un sprijin
sustinut din partea Directiei Judetene de Tineret si Sport, a C.S. Crisul Oradea si a SC. Efect Impex S.R.L.,
implicate direct in organizare, precum si din partea Primariei Oradea, a Prefecturii Judetului Bihor, a

Jandarmeriei Oradea, a Scolii de Subofiteri a Politiei de Frontiera ”Avram Iancu” Oradea, a grupului de firme
Liberty, a S.C.T. Felix si a numeroase posturi de radio, televiziune si publicatii locale.
Cei peste 300 de participanti din RUSIA ,UKRAINA,MOLDOVA,ISRAEL,GERMANIA,ITALIA,UNGARIA,
YUGOSLAVIA,BULGARIA si, bineînteles,ROMANIA, au acoperit toate categoriile de vârsta - copii, cadeti, juniori,
seniori si veterani, multi dintre ei fiind Campioni si Vicecampioni Europeni sau Nationali, de un înalt nivel tehnic
si cu o mare experienta competitionala. Au fost reprezentate toate ; cele patru stiluri de Karate ce se regasesc în
Federatia Mondiala de Karate (WKF) -Shotokan, Goju-Ryu, Wado-Ryu, Shito-Ryu. S-a concurat pe noua
categorii de vârsta, la patru probe: Kata individual, Kata echipe, Kumite individual si Kumite echipe. Probele de
Kumite, non-contact, arbitrate conform regulamentului WKF, au fost disputate în sistem Shobu-Sanbon si
Shobu-Ippon.
Prima zi a turneului a fost rezervata preliminariilor si semifinalelor la Kata individual si pe echipe, pentru finala
calificându-se primii patru competitori clasati, respectiv primele doua echipe. Ziua s-a încheiat cu o petrecere la
care, în centrul atentiei au fost invitatii de onoare. în a doua zi a turneului, s-au desfasurat preliminariile si
semifinalele la Kumite individual, în finale calificându-se primii patru luptatori pe fiecare categorie. Dupaamiaza a avut loc ceremonia oficiala de deschidere a turneului, salutata de discursurile oficialitatilor prezente si
ale invitatilor de onoare. In continuare, s-au disputat preliminariile si semifinalele probei de Kumite echipe,
încheiate cu calificarea în finala a primelor doua echipe. Ultima zi, a fost ziua finalelor, dimineata la Kata
individual si pe echipe, iar dupa-amiaza la Kumite individual si pe echipe. în deschiderea dupa-amiezii a avut loc
un program demonstrativ de arte martiale, la fel de gustat ca si competitia propriu-zisa. Turneul s-a încheiat în
seara zilei de 30 septembrie cu festivitatea de premiere a învingatorilor, carora le-au fost înmânate cupele,
medaliile si diplomele câstigate în trei zile de lupta, efort si concentrare.
O aparitie deosebita a fost mai vechea cunostinta a cititorilor nostri, Bianca Dumitrache („Mica razboinica",
MUSUBl nr. 5). Dupa o prestatie ireprosabila în preliminarii si semifinale, Bianca a devenit campioana de
necontestat a probei de kumite si a celei de kata la categoria -30 kg pentru vârsta 8-9 ani.

O alta prezenta remarcabila a constituit-o trio-ul bacauan format din Florin Moraru, Dan Botezatu si Adrian
Popa. Cartea lor de vizita era deja impresionanta: Florin Moraru, cadru M.I., 29 ani, 2 Dan Shotokan, instructor
al clubului Dinamo-Bacau, deja de patru ori consecutiv campion national la Kata echipe, de patru ori campion
M.I. la Kumite (categoria 65 kg.) si campion M.I. la Kata; Dan Botezatu, cadru M.I., 29 ani, 2 Dan Shotokan,
instructor la A.S. Siretul-Bacau, de trei ori consecutiv campion national la Kata echipe si de doua ori la Kata
individual, precum si de patru ori campion M.I. la Kata individual; Adrian Popa, 26 ani, asistent universitar
FEFS Bacau, 2 Dan Shotokan, instructor al echipei universitare a Bacaului, de patru ori campion national la
Kata echipe si vicecampion national la Kumite (categoria 65 kg). în anul 2000, la primul Campionat Mondial
Interstiluri, mentionat in deschiderea articolului, cei trei au ocupat locul I la Kata echipe, Dan Botezatu ocupând
locul I si la Kata individual. în aceasta etapa de Cupa Mondiala, cei trei si-au completat palmaresul cu un
previzibil loc I la Kata echipe iar Botezatu Dan cu locul I la Kata individual Shotokan seniori.
Rezultate cu totul deosebite au avut si sportivii de la Crisul Oradea. Din cele 46 de
meaaiu ae aur ootinute ae Komania, iz le-au revenit lor la fel ca si 16 din cele 50 de medalii de argint si 15 din cele
64 de medalii de bronz ale României.
Turneul a demonstrat un nivel tehnic si o daruire impresionante, nu doar din partea medaliatilor, ci si din partea
celor care de aceasta data nu au reusit sa¬si croiasca un drum spre podiumul de premiere. Nu mai putin
impresionante au fost eforturile si munca eelor ce au reusit sa organizeze cu succes o manifestare de asemenea
anvergura, în pofida resurselor financiare si logistice limitate si a unor inevitabile desincronizari aparate pe
parcurs. Vazând acuratetea tehnicilor si spiritul martial demonstrat deopotriva de învingatori si de învinsi,
vazând modestia care a însotit atât bucuria victoriilor, cât si amaraciunea înfrângerilor, Shihan Brockers
spunea ca, într-adevar, transmiterea acestei minunate arte martiale catre generatiile viitoare este pe mâini
bune.

Cu aceasta ocazie a avut loc si Congresul INBF. S-a adoptat o noua denumire a organizatiei, aceasta devenind
International Karate Federation (IKF). Mai multe despre lucrarile Congresului, ca si despre IKF (INBF), în
anuntatul interviu cu Shihan Brockers.
Din alt punct de vedere, organizarea de competitii de asemenea anvergura în sistem Interstiluri reprezinta pasi
importanti pe drumul spre olimpizare a Karate-do-ului. în acest sens, domnul prof.Vaida Ioan 6 DAN- Shotokan
Karate, Directorul turneului, ne-a anuntat pentru anul 2002 organizarea a doua competitii de importanta la fel
de mare: în primavara anului viitor (probabil luna mai) - editia a doua a Cupei Mondiale de Karate,Deschisa
Interstiluri- IKF, iar în toamna (septembrie-octombrie) - cea de-a doua editie a Campionatului Mondial de
Karate,Deschis Interstiluri- IKF. Promitem sa fim si noi de fata.
Cristian Hriscu

