Istoria-“JKA”, şi şcolilor de Karate Shotokan derivate din JKA
Era Pre-Razboi ,o mica istorie.In anul 1922 -Okinawan Karate prin persoana Maestrului Gichin Funakoshi
demonstreaza “TO-DE”in Ochanomizu,pentru Ministerului Educatiei din Japonia.In anul 1929 -In urma
discutiilor cu Gyodo Furukawa(preot sef la Templul Enkaku, Kamakura) Funakoshi vazand asemanarile dintre
filozofia ZEN si KARATE,dezvolta “spiritual de Karate”si schimba “TO-DE” în “KARATE”.
In anul 1930- Era Razboi ,Masatoshi Nakayama si Masatomo Takagi au pastrat vie practica de
Karate,dezvoltand-o aceasta în mod oficial. Funakoshi Shotokan Hombu Dojo a fost distrus în urma unui raid
aerian de o bomba.In anul 1949 - Era Dupa-Razboi. Se fondeaza si are recunoaste provizorie în mod oficial (The
JAPAN KARATE ASSOCIATION),Asociatia Japoneza de Karate prin intermediul lui Yoshinosuke
Saigo(membru al Casei de Consiliu,a Guvernului Japonez).In anul 1953 -prin intermediul lui Tsutomu Oshima
,Hidetaka Nishiyama ” are acum 10 Dan conduce I.T.K.F.” primeste invitatie sa predea la Strategic Air
Command (USA) Comandamentul Strategic Aerian American astfel introducand Karate în SUA-America,care
este acum o arta Internationala. In anul 1955 - Funakoshi Sensei are 86 de ani, Takagi poarta conversatie si face
planuri cu un producator de film Yuzuru Kataoka,pentru mediatizarea prin film a stilului Shotokan,si a noului
Hombu Dojo.La sfarsitul anului Yuzuru Kataoka, îl suna pe Takagi ca sa afle despre ultimele stiri legate despre
noul dojo,aceasta este centrul de baza în dezvoltare a JKA.In anul 1956 -Instructorii pregatitori dezvolta prin
Nakayama Sensei si Nishiyama Sensei directia pe care se vor crea legendele de maine ale JKA. Takayuki Mikami
si Hirokazu Kanazawa fiind priimi absolventi.Acestia din urma au promotorii pe plan mondial al si ai sitemului
JKA facandu-se respectati de toti.In anul 1957 -are loc primul Campionat Unit al Japoniei. Kanazawa iese
campion.In anul 1957 -Ministerul Educatiei din Japonia acorda recunoastere oficiala definitiva” JKA” In anul
1957-Moare,Maestrul Funakoshi. In anul 1959 -Presedinte “JKA” este Shuji Masutani,(fost Prim Ministru al
Japoniei)In anul 1961 - Emperor Showa sarbatoreste cea dea 60 aniversare a zilei sale de nastere.JKA organizeaza
o demonstratie de karate în cinstea lui. In anul 1964 -1-Are loc,1- Primul Turneu Mondial de Karate.In anul 1965
-JKA îsi trimite instructorii în lume pentru popularizarea si pentru a preda arta de Karate Shotokan prin maestri:
Hirokazu Kanazawa, Taiji Kase, Yutaka Yaguchi, Keinosuke Enoeda,Hiroshi Shirai (la acel moment avea 5 Dan).
Hirokazu Kanazawa are acum 10 Dan,Instructor sef. S.K.I.F; Taiji Kase are acum 10 Dan Instructor Sef
W.K.S.A. (moare în 24 noiembrie 2004), YutakaYaguchi are acum 8 Dan I.S.K.F., USA, Keinosuke Enoeda are
9 Dan (moare în 29 martie 2003) K.U.G.B ,Marea Britanie; Hiroshi Shirai are acum 9 Dan I.T.K.F. / W.S.I,
Italia.In anul 1966 -Presedinte “JKA” Kakuei Tanaka (devine Prim Ministru al Japoniei)In anul 1970 -JKA
gazduieste 1- Primul Campionat Mondial de Karate.In anul 1972 -Presedinte “JKA” Zentaro Kosaka (devine Prim
Ministru al Japoniei)In anul 1972 -Doi baieti devin victimele Thalidomide,devin SHODAN.Acestia sunt mari pasi
pentru karate si arata ca poate sa practice oricine.In anul 1978 -1-Primul Turneu de Tineret pentru toata Japonia.In

anul 1985 -1-Prima Cupa Mondiala”SHUTO”tinuta in Japonia,care sa bucurat ulterior de o mare reputatie si
faima.In anul 1986- Noboyuki Nakahara( Presedintele Societatii pe Actiuni)devine Presedinte “JKA”. In anul
1986-Moare,Maestrul Nakayama.
Datorita neintelegerilor si a luptelor interne se desparte JKA în doua fractiuni : Tetsuhiko Asai 9 Dan JKA
(moare în 15 august 2006), conduce una din fractiuni care uterior este transforma în I.J.K.A. ”International Japan
Karate Association “cealalta fiind condusa de Motokuni Sugiura 9 Dan JKA “Japan Karate Association”.

În 1987 dupa moartea maestrului Masatoshi Nakayama ,la carma JKA este numit Instructor sef sensei Tetsuhiko
Asai 9 Dan care preia si toate drepturile de publicitate si marketing,proprietati si toate drepturile dupa numele
JKA ,pe care le inregistreaza la tribunal. În 1988 cand se doreste a se organiza Campionatul Unit al Japoniei se
afla ca toate drepturile au trecut în posesiunea lui Tetsuhiko Asai , de aici începe scindarea si contestarea lui ca
Instructor sef JKA. În 1989 începe procesul care dureaza pana în decembrie 1999 cand tribunalul declara dar o
parte învingatoare,cu cateva mici detalii politice care sunt finalizate în urmatorii 2 ani pana în 2001 ,cand cu
sprijinul lui Hidetaka Nishiyama , Teruyki Okazaki si a familiei Funakoshi (acestia din urma avand în spate
cateva trusturi de oameni de afaceri si politici foarte puternici ),castiga fractiunea lui Motokuni Sugiura 9 Dan
JKA care conduce “Japan Karate Association”. Ca o recompensa JKA particicipa din doi în doi ani la cate un
Campionat Mondial al ITKF cu o echipa chiar daca cele doua sisteme sunt aproape diametral opuse mai ales la
sectiunea de „kumite”. Chiar se vehiculeaza ideea ca cele doua sisteme ar dori sa se uneasca ITKF-JKA actal
JKA/WF. În anul 1991 în Gifu/Japonia, în timpul promovarii si aniversarii lui Sensei Sugiura ca instructor sef a
JKA , sensei Keinosuke Enoeda si Sensei Miazaki Satoshi au luat initiativa de a forma organizatia unita a JKA
Europa pentru a se regasi unitatea de altadata.În 1992 se formeaza un comitet Director care are misiunea de crea
o noua structua mondiala unificata a viitoarei Federatii Mondiale de JKA (dupa castigarea bataliei pentru
brendul JKA cu fractiunea lui sensei Tetsuhiko Asai 9 Dan ) . În luna februarie 1993 are loc sedinta de
constituire a organizatiei JKA/WF Europa în Brussels initiata de sensei Miazaki Satoshi (moare în 31 mai 1993)
, în 1994 statutul organizatiei JKA/WF Europa este gata si este acceptat, în luna iulie a anului 1994 la V editie a
Cupei Mondiale ‘Shuto” din Philadelphia este cea mai buna ocazie de se crea/fonda noua structura cu denumirea
de Japan Karate Association World Federation , la care adera prin unificare structura lui sensei Teruyki
Okazaki ISKF ”International Shotokan Karate Federation”. În 1995 statutul Japan Karate Association / World
Federation nu este acceptat pe motive de regulament,arbitraj de baza nereusindu-se a se ajunge la un numitor
comun. În 1996 se numesc în Europa 2 reprezentanti pe regiune sensei Keinosuke Enoeda si Sensei Hideo Ochi .
În 1998 Philadelphia statutul JKA/WF este pregatit,acesta este prezentat in timpul congresului de la Cupa
Mondiala JKA din Paris . În decembrie 1999 se pronunta tribunalul în defavoarea fractiuni lui sensei Tetsuhiko
Asai 9 Dan si castiga fractiunea presedintelui Nakahara Nobuyuki 9 dan ,al carui instructor sef este sensei

Motokuni Sugiura 9 Dan . În 2001 regulamentul si statutul sunt aprobate ia nastere cu drepturi depline
organizatia Japan Karate Association / World Federation. În 29 martie 2003 moare sensei Keinosuke Enoeda
,prerogativele sunt preluate de Sensei Hideo Ochi ca Instructor sef pe organizatia JKA/WF Europa respectiv
Director Tehnic D-nul Bura Jörgen.

ORGANIZATII DIFERITE DE KARATE - Derivate din ”JKA”
- 1963 / prima fisura apare în 1963 de la Sensei Shojiro Sugiyama care fondeaza o grupare mica de karate în
(Statele Unite ,U.S.A- Chicago) sub denumirea de JKA-Chicago” Sugiyama Dojo”, 1975 / “J.K.A.”,este fisurat
puternic în 1975 de Sensei Hidetaka Nishiyama care fondeaza I.A.K.F. “International Amateur Karate
Federation” care ulterior este tranformata in 1985 în I.T.K.F.”International Traditional Karate Federation”, 1977 /
a treia mare fisura puternica este data de Sensei Teruyuki Okazaki fondatorul principal al ISKF , împreuna cu
maestrii: MikamiTakayuki,Yutaka Yaguchi,ShigeruTakashina,ShojiroKoyama, care fondeaza îm preuna ISKF
”International Shotokan Karate Federation”. 1979 /de Sensei Hirokazu Kanazawa care fondeaza S.K.I.
“Shotokan Karate International” care ulterior este tranformata în S.K.I.F. “Shotokan Karate International
Federation”, 1990 /de Sensei Taiji Kase care fondeaza W.K.S.A. ”World Karate Shotokan Academy”, 1990 / 01
iunie 1990 de Sensei Hitoshi Kasuya W.S.K.F. care fondeaza ”World Shotokan Karate-Do Federation”, 1992 / de
Sensei Toshiaki Namiki care fondeaza J.S.K.F. ” Japan Shotokan Karate-Do Federation”. 1994 / Sensei Hiroshi
Shirai care fondeaza care fondeaza W.S.I. ” World Shotokan Institute”. 1994 /se cand se fondeaza de catre de
Sensei Yohji Yamamoto care fondeaza J.K.A.U.K.” J.K.A. Supporters Organisation” 1994 /cand se fondeaza de
catre de Sensei Robert Sidoli J.K.A.S. ”J.K.A .Seikukan”care se extinde în toata Anglia, ca mai apoi în anul 1997
sa se transforme în J.K.A. England sau mai bine zis în J.K.A. United Kingdom Karate Federation care are ca arie
de raspandire inclusiv Tara Galilor”Vales”si Scotia ,si are recunoastere acordata de JKA Hombu / Tokyo,avandul ca Director tehnic pe Shihan Akihito Isaka . 1999 / 10 februarie 1999 de Sensei Keigo Abe J.S.K.A. care
fondeaza ” Japan Shotokan Karate Association”. 2000 / de Sensei Mikio Yohara KWF care fondeaza ”
Karatenomici World Federation ”. Ulterior apare si gruparea de karate, (W.T.K.O.) World Traditional Karate
Organization care î si are radacinile tot din matca JKA ,aceasta fiind condusa de sensei Richard Amaos si sensei
John Mullin ,existand în afara acestora si alte fractiuni de karate JKA.

