Istoria-“JKA”, Japan Karate Association
O scurtă istorie a AsociaŃiei Japoneze de Karate
IniŃial, arta martiala Te ("mână"), dezvoltate în Okinawa ca un sistem de auto-apărare. Datorită frecvente
contact Okinawa şi de schimb cu China, este cert că arte martiale din Okinawa a fost influenŃată de Kempo din
China la un moment dat în timpul său dezvoltare. Cu toate acestea, cu doar tradiŃia orală şi nu contemporane
scrise înregistrări oficiale, aceasta nu este sigur exact când arta numit Kara-Te apărut pentru prima dată în
Okinawa. Se crede că a dezvoltat aproximativ 500 de ani în urmă, atunci când domnitorul dinastice Regele
Shoha unificat regiune, după DecADES de război şi a emis un edict interzicerea deŃinerii de arme de pe insula. Conform ConvenŃiei
conturi internaŃionale, o lege similară pentrulicitare deŃinerea sau utilizarea de arme a fost re-emise şi puse în aplicare de către clanul Satsuma, care au
invadat Okinawa la începutul anilor 1600 şi l-au adus sub conducerea Shogunatului japonez. Se crede că în
acest mediu karate dezvoltat ca o formă de luptă pentru protejarea neînarmaŃi sine şi de Ńară, şi a fost predat şi a
practicat în secret.

Apoi a venit naştere în anul 1868 de karate din Okinawa Gichin Funakoshi. El a dedicat toată viaŃa sa la
promovarea valorilor de artă, şi a introdus calea de karate-jutsu în Japonia, unde sa răspândit în toată Ńara. Prin
1949, urmaşii săi au înfiinŃat o asociaŃie pentru promovarea de karate, au numit-o Nihon Karate Kyokai, sau
Japonia, Karate AsociaŃia .... Acesta a fost începutul de JKA

Mai multe despre istoria JKA: Primii ani (1949-1957)
JKA a fost fondată în mai, 1949. Prin 1955, dojo-ul central primul a fost construit la Yotsuya în Tokyo, şi
primul JKA preşedintele a fost numit: Saigo Kichinosuke, membru al Camerei superioare a Japa- Dieta Nese şi
nepotul de Takamori Saigo, unul dintre cei mai mari eroi ai Meiji Japonia. În 1956, JKA înfiinŃat-vreodată
karate primul specialist instrucŃiunile
intern Tor (kenshusei) programul de formare la dojo-ul central, şi a acceptat în primul tur de stagiari. Acesta a
fost începutul de cele mai bune instructor programul de formare karate create vreodată, un program nu potrivire
sau chiar abordat de către orice organizaŃie de karate alta. Este, prin acest program care JKA a construit unic cadre sale de karate instructori distins, toate full-time salariaŃi profesionişti, a
căror numere sunt menŃinut constant la aproximativ douăzeci persoane fizice.

La data de 10 aprilie 1957, JKA a devenit o entitate juridică în momentul de Ministerul EducaŃiei din Japonia
(în prezent Ministerul EducaŃiei, ŞtiinŃă, Sport şi Cultură), recunoscut oficial JKA ca o asociaŃie de membri
pentru promişcare de karate şi răspândirea şi îmbogăŃirea practica karate reale. Doisprezece ani mai târziu, o altă
organizaŃie de karate a fost dat, de asemenea, statutul juridic, bazat nu pe apartenenŃă, ci cu privire la contribuŃia
individuală de către o fundaŃie, în principal în scopul de a aranja meciuri karate.

Aproximativ două săptămâni de la statutul de limbă oficială a fost acordat, Maestra Supremă Funakoshi a murit
la vârsta de 89. După aproape un deceniu de repere, a fost la sfârşitul unei ere. Dar creşterea reală de karate
a fost încă să vină.

Mai 1949
JKA constituite în conformitate cu Maestrul Suprem Gichin Funakoshi
20 martie 1955
În primul rând JKA dojo-ul central stabilit la Yotsuya
22 martie 1955
Saigo Kichinosuke devine primul preşedinte JKA
O aprilie 1956
În primul rând karate vreodată de formare de specialitate instructor de programul stabilit la dojo-ul central
10 aprilie 1957
JKA recunoscut oficial de guvernul japonez; devine persoană juridică
26 aprilie 1957
Maestrul Suprem Funakoshi trece in nefiinta ,moare la ( vârsta de 89 de ani)

Creştere şi Dezvoltare (1957-1989)
popularitatea Karate continuat să crească. În octombrie 1957, primul JKA Toate Japonia Karate Campionatul a
avut loc în Tokyo:. La început acest turneu, prima karate normele meci de turneu în istorie, numărul de
diviziuni a fost limitat la patru bărbaŃi individuale (general) kumite şi kata, şi bărbaŃi grup (Prefectural) kumite
şi kata.

Odată ce acest sistem turneu anual a fost stabilit, nu a fost cu mult timp înainte erau karate JKA sucursale în
oraşe, şcoli şi cât mai multe 40 de universităŃi proeminent în Japonia. În 1958, Maestrul Nakayama a fost numit

şef instructor. În 1961, Majestatea Sa prinŃul moştenitor al Japoniei (acum MaiestăŃii Sale Împăratul Japoniei)
au participat la JKA cincilea Toate Karate Championship. Karate JKA Japonia a fost obtinerea observat.

De-a lungul anilor, diviziunile turneu extins pentru a include: o divizie universitate (1969), pentru femei kata
Divizia A (1974), o divizie de tineret în cadrul DirecŃiei Generale (1975), o divizie de tineret în întregime
separate pentru elementară, junior şi elevi de liceu, şi femeilor Kumite Divizia A (1985). În plus, numărul de participanŃi a
crescut enorm.

În această perioadă, JKA a dezvoltat în continuare sistemul său de instrucŃiuni karatetem, şi în timp ce extinderea foarte mult sucursala dojo sale în întreaga Japonia, a început să trimită (încă din
1958) unii dintre ei foarte realizat profesional instructori cel mai de peste mări în America, Europa si Orientul
Mijlociu de a învăŃa şi de a stabili dojo. Karate a devenit un succes mare în afara Japoniei prea.

În 1975, cu intrarea lui prospectiv karate în Jocurile Olimpice de la minte, JKA-sponsorizat turneu internaŃional
în primul rând, IAKF (Amatori International Karate Federation), Cupa Mondială a avut loc în SUA, peste câŃiva
ani în urma a avut loc de trei ori suplimentare. Cu toate acestea, în scopul de a preservi tehnica adevărat şi spirit de-Ippon Shobu (Downing adversarul cu o lovitură), JKA în cele din urmă a
stabilit un nou turneu, Shoto Cupei Mondiale de Karate Championship Tournament. În 1985, prima îninternaŃionale a Shoto Cupa Mondială a avut loc în Japonia, o mărturie a cât de karate de mult a devenit o artă
internaŃională.

Această perioadă a fost de dezvoltare spectaculoasă în arta de karate.
Ca urmare a formare continuă între instructori, tehnici de karate s-au dezvoltat într-un sistem complet. Pentru
prima dată a apărut o clar, ştiinŃific, şi practic "cel mai bun" formular pentru fiecare kumite poziŃie, postură şi
mişcare. A apărut, de asemenea, o delimitare clară între corect "şi" incorecte "cale" de a executa fiecare poziŃie,
pumn, lovitura sau tehnica.

Odată ce aceste tehnici dezvoltate, mulŃi instructori plecat peste hotare pentru a răspândi arta de a karate-ului
din întreaga lume. Karate JKA a fost prima organizaŃie care a înfiinŃat dojo-ul din afara Japoniei. Acesta este
motivul pentru care JKA este atât de important şi puternic de peste mări.

În plus, karate JKA a devenit singura organizaŃie pentru a trimite
sale full-time instructori calificaŃi pentru a preda karate la universităŃi. În con-

Trast, unele universităŃi alte pur şi simplu au unul dintre elevii lor vechi organizeze cursuri de karate.

În 1986, Nakahara Nobuyuki, un lider de afaceri distins şi fostul Universitatea din Tokyo membru al Clubului
de Karate, a fost numit preşedinte al optulea JKA.

Din păcate, după cum karate JKA a fost ajunge la o culme, Master Nakayama a murit, în 1987. El a avut 74 de
ani.

10 septembrie 1957
Yamazaki Iwao două JKA devine preşedinte
20 octombrie 1957
Prima JKA All Japan Karate Championship a avut loc la Tokyo Metropolitan Gymnasium. Devine eveniment
anual, ulterior,
10 aprilie 1958
Master Nakayama Masatoshi devine şef instructor
02 iunie 1959
Masutani Shuji devine treia JKA preşedinte
11 iunie 1961
Crown Prince participă cincea JKA Toate Japonia Karate Championship
O mai 1964
Japan Karate Federation stabilit

1964
Opta JKA Toate Japonia Karate Campionatul anulat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo
20 iunie 1965
Din 8 JKA Toate Japonia Championship, toate campionatele a avut loc la Nippon Budokan
04 decembrie 1965
JKA se mută la dojo-ul central Koraku
10 iunie 1966
Tanaka Kakuei devine patra JKA preşedinte
10 iunie 1968
Masutani revine Shuji ca cincea JKA preşedinte
19 iunie 1972
Kosaka Zentaro sasea JKA devine preşedinte

30 octombrie 1973
JKA se mută la dojo-ul central Ebisu
20 august 1975
IAKF Cupa Mondială a avut loc în SUA loc în fiecare an pentru alte patru ori
21 noiembrie 1975
JKA demisionează din Japonia Karate Federation
1981
JKA se întoarce în Japonia, Karate Federation ca suporter din fiecare stil de karate
10 octombrie 1984
Iizuka Takeshi saptea JKA devine preşedinte
29 septembrie 1985
Shoto Cupei Mondiale de Karate Championship Tournament a avut loc la Budokan. Loc în fiecare an începând
cu alte
O iunie 1986
Nakahara Nobuyuki devine opta JKA preşedinte
15 aprilie 1987
Maestrul Nakayama Masatoshi trece in nefiinta ,moare la ( vârsta de 74 de ani)

Depăşirea provocări (1990-1999)
În 1990, JKA a fost zguduit de criză atunci când o facŃiune în cadrul organi-lizarea confiscate oficială a
statutului de JKA. Grup numit extraordinară Adunarea Generală, dar nu a identificat ordinea de zi sau de stat,
în scopul punct de vedere juridic este necesar. După această întâlnire ilegală, facŃiunea sucdepăşite în schimbarea ilegală registru executiv oficial. Aşa a început o perioadă lungă de soluŃionare a
litigiilor.

În ciuda acestui fapt, JKA a continuat să progreseze. Majoritatea covârşitoare a membrilor şi instructori au
rămas loiali şi adevărat JKA original. Apoi Master Sugiura Motokuni a fost numit în funcŃia de Chief Instructor
în 1991. Împreună cu preşedintele Nakahara, au început iniŃierea unui reveni la adevaratul spirit al karate-doar
atunci când acest spirit a fost cea mai mare nevoie.

În 1994, JKA a publicat primul dintr-o serie de cinci-cărŃi autoritate text pe kata. Această serie a devenit
repede "biblia" de kata karate.

Apoi a venit hotărârile instanŃei. În 1995, în calitate de membri a avut mult de aşteptat, JKA a câştigat cazul în
Tokyo tribunalul local. In 1998, a câştigat din nou în Tokyo Înalta Curte. Apoi, în iunie 1999, Japonia Curtea
Supremă a respins recursul grupului s-au separat, iar cazul a fost închis o dată pentru totdeauna. Ca urmare,
executivul registrul juridică a fost restaurat la starea în care se afla înainte fracŃiunea a avut atât de forŃa sa
schimbat.

În cele din urmă, JKA nu au rezistat doar provocare, dar a crescut puternic din cauza asta. Ea a castigat mai
mult de coeziune internă şi un sentiment puternic al identităŃii decât oricând înainte.
10 iunie 1990
Litigii începe peste registru oficial

O aprilie 1991
Master Sugiura Motokuni devine şef instructor
20 februarie 1993
JKA se mută la dojo-ul central Ebisu

30 octombrie 1994
JKA publică manual pe kata. Extins treptat pentru a serii volumul cinci
19 ianuarie 1995
Tokyo locale normele în favoarea CurŃii de JKA
29 octombrie 1998
Tokyo Superior normele în favoarea CurŃii de JKA
10 iunie 1999
JKA câştigă cazul în Japonia Curtea Supremă; recunoaşterea oficială restaurat

JKA salturi Forward în secolul 21 (2000 până în prezent),
cu statut juridic sale restaurate de către hotararilor judecatoresti, JKA sărit în secolul 21. Acesta a restructurat
de organizare internă sale, şi reorganizat, de asemenea, financiare bazei sale.

În decembrie 2000, a cumpărat terenul şi a stabilit un brand nou sediu şi dojo-ul în centrul de Tokyo. Aceasta a
fost prima dată JKA detinuse propriile terenuri şi clădiri. Ceremonia de deschidere a avut loc marea mai 2001,
la care au participat numeroşi demnitari şi mulŃi membri din karate alte organizaŃii.

Cu o vigoare reînnoită, JKA repoziŃionat în sine, în mod clar se defineşte ca "Păstrătorul Cele mai mari
Tradition Karate." În 2004, ea a lansat un nou site-ul oficial, prin care se continuă, ca întotdeauna, pentru a
promova karate adevărat din întreaga lume.
22 decembrie 2000
Noi JKA dojo-ul central construit in Bunkyo-ku, Iidabashi, Omagari
19 mai 2001
Ceremonia de deschidere pentru JKA dojo sediu nou
August 2004
JKA lanseaza site-ul oficial ca noi "Keeper de cele mai mari Tradition Karate"

