Sensei Adrian Popescu - Sacele 7 Dan are o carte de vizita
impresionanta si o cariera sportiva de invidiat. Actualmente este
Presedintele Federatiei Române de Karate Modern si a Ligii Cluburilor
de Karate -Do Shotokan Fudokan cu sediul la Brasov. Nascut în 1951 la
Focsani primul contact cu sportul de performanta îl arc la Liceul
Sportiv din Brasov unde practica gimnastica. Aceasta l-a ajutat mai
târziu nu numai la capitolul mobilitate dar si în ceea ce priveste
eleganta si acuratetea miscarilor din Karate. Pasiunea pentru KarateDo dateaza din 1972, într-o perioada când artele martiale erau
interzise de autoritatile comuniste. Sansa care i s-a oferit de a mari
maestri internationali n-a ramas nefructificata. Adrian Popescu-Sacele
a trecut pe rând prin dojo-urile lui Sensei Ilija lorga 8 Dan, Sensei Taiji Kase 9 Dan, Sensei Idetaka
Nishiama 9 Dan, Sensei Hiroshi Shirai 8 Dan - nume sonore din lumea Karate-ului mondial. Având un
talent nativ si o capacitate de a surprinde subtilitatile Karate-ului, Adrian Popescu reuseste sa urce
rapid în ierarhie. Toate gradele pâna la 5 Dan inclusiv le obtine de la maestrul Ilija lorga 8 Dan din
Iugoslavia. Examenul de centura neagra 6 Dan îl sustine în fata Directorului Tehnic Mondial al WKF,
Sensei Guy Sauvin 8 Dan. în 1995 maestrul Popescu primeste recunoasterea de antrenor emerit la
Karate - Do.

în plan personal si profesional Sensei PopescuSacele nu e mai prejos. Este casatorit si are un
copil în clasa a XII - a. Ca inginer mecanic are
contributii practice în domeniul mecanismelor
si a organelor de masini, având publicate cinci
lucrari stiintifice în domeniu. A brevetat mai
multe inventii si inovatii tehnice fiind si cadru
didactic asociat pentru disciplina de Karate-Do
a Facultatii de Stiinte a Universitatii din
Brasov.
Sensei Popescu-Sacele a înfiintat imediat dupa
Revolutie prima organizatie legala de KarateDo din România: Liga Cluburilor de Karate-Do
Shotokan -Fudokan cu 56 de cluburi în componenta. Din 1997 Liga adera la Federatia Româna de
Karate Modern (FRKM) unde pe lânga clasicul Shotokan coexista stiluri precum Shito Ryu, Goju Ryu si
Wado Ryu. FRKM fiind integrata în World Karate Federation (WKF) are recunoasterea Comitetului
International Olimpic (CIO) si posibilitatea ca-n viitor Karate-Do sa fie acceptat ca proba olimpica.
Antrenor emerit si director tehnic national pentru Karate Shotokan, Adrian Popescu-Sacele are
reputatia unui bun pedagog, a unui karateka de exceptie care socheaza prin eleganta, precizie în
miscari si mai presus de toate printr-o explozie energetica deosebita.
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