Istoria – WKF, World Karate Federation
Prima organizaŃie care sa constituit a fost Uniunea Europeană de Karate (UEK). Pentru a înŃelege OrganizaŃia
Mondială general Karate, este necesar să se înceapă cu această Uniune. Karate, pe plan tehnic, a fost introdusă în
multe Ńări, cât mai curând 1950, prin maestri japonezi, în principal din JKA (Japan Karate Association). Ei au
învăŃat, dar nu au grijă despre crearea organizaŃiilor naŃionale şi internaŃionale, ca şi în alte sporturi. Un francez,
Henry M. PLEE, a fost unul din promotorii cele mai importante, el a instruit sute de centuri negre. În 1961, în
FranŃa, un elev de M. Pleee, lucrează ca jurist, de asemenea patra centura neagra Dan Karate şi profesor (el a
folosit pentru a învăŃa după munca sa la celebrul «Club Franccais»); numit Jacques Delcourt, a fost ales
preşedinte de franceză Karate, apoi membru asociat al FederaŃiei Judo.
După ce a organizat Karate în FranŃa 1961-1963, el a invitat apoi federatii câteva cunoscută în Europa (au fost 7!)
Să vină în FranŃa cu ocazia International Karate primul eveniment din toate timpurile: Belgia / FranŃa / Marea
Britanie. Pe 15 decembrie 1963 (amintiŃi-vă această dată, este punctul de plecare al karate lume), el a aduna la
Paris din 7 reprezentanti ai NaŃiunilor cunoscut, a fost primul Congres European de Karate! AmintiŃi-vă, de
asemenea, numele persoanelor care participa, acestea sunt cel care a început în viitor WKF. Pentru Italia, M.
Augusto Basile, pentru Belgia, MM. AARTS Leeo şi STAS, pentru ElveŃia, M. Bernard CHERIX, pentru
Germania, M. Karl Heinz KILTZ pentru Marea Britanie, M. BELL, pentru FranŃa, MM Delcourt et SEBBAN.
Reprezentative pentru Spania, MP GARCIA a fost scuzat. Un inventar al unităŃii de Karate, apoi foarte
dezorganizat nu ca să nu spunem organizate la toate a fost făcut. Sa decis de a contacta diferite federaŃii judo,
care, în multe Ńări, condus Karate. Problema de diferite stiluri si tehnici a fost abordat şi delegaŃii remarcat - deja!
- Asta unificare de tehnici a fost imposibil. Problema de arbitraj unificare, care au variat semnificativ de la o Ńară
la alta, a fost abordat şi pus pe ordinea de zi pentru următoarea reuniune. Un inventar al practicanŃilor a fost
făcut: Germania 5-7000, Belgia, 1200 - 1500, Marea Britanie în jurul anului 5000, FranŃa, 4000. M. Delcourt a
fost responsabil de coordonarea acŃiunilor şi pentru a pregăti următoarea reuniune.
La data de 24 mai 1964, două Karate Congres European a avut loc la Paris. Au participat, pentru Germania, M.
SCURT, pentru Belgia, MM. Goetz şi FANNOY, pentru ElveŃia, M. CHERIX, pentru FranŃa, MM. Delcourt şi
SEBBAN. S-au scuzat, M. BELL (Anglia), M. PAANEN (łările de Jos), precum şi reprezentanŃi pentru Italia şi
Spania (numele lor nu apar pe minut). După o anchetă generale privind karate în fiecare Ńară, delegaŃii au decis că
au de a alege un organ executiv şi astfel un consiliu de Regie a fost ales: preşedintele Jacques Delcourt (FranŃa),
el a fost să rămână preşedinte până în 1997, adică 34 de ani, vice! -preşedinte, MM. SCURT (Germania),
CHERIX (ElveŃia), FANNOY (Belgia), Secretarul General M. SEBBAN (FranŃa), asistent secretar general: M.
Goetz (Belgia).

Aceste directori, din care M. Delcourt este singurul rămas de serviciu, sunt cei care au început organizarea de
World Karate. Congresul 1964 a studiat problemele altora, cum ar fi punerea în aplicare a unui curs arbitru
internaŃional, eliberarea unui buletin informativ, meciuri internationale, cursuri de către experŃi japonezi şi pentru
prima dată, delegaŃi dorit organizarea Campionatelor Europene. Al 3-lea Congres European a avut loc pe 21
noiembrie 1965, încă în Paris. Zece naŃiuni au fost membri apoi cu 3 noi membri: Austria, care e preşedinte, M.
Karl NEVECERAL va rămâne la datorie până în 1998 (şi se pensioneze numai pentru problemele de sănătate),
Iugoslavia şi Portugalia.

Consilier tehnic, Henry M. PLEE a participat la Congresul astfel 4 experŃi japonezi: MM. Kono,
YAMASHIMA, Toyama si Suzuki. Cel mai important subiect de pe ordinea de zi este adoptarea de statut care va
realiza cu siguranta Karate Uniunea Europeană: ele sunt de acord în unanimitate şi M. Delcourt, profund mişcată,
spune asamblare că Uniunea Europeană este acum creat. Aplicarea statut care au fost doar de acord, pentru
alegerile Comitetului Director să aibă loc. În unanimitate, M. Delcourt EKU este ales preşedinte, M. FANNOY
(Belgia), primul vice-presedinte; M. CHERIX (ElveŃia), vicepresedinte 2, M. SEBBAN (FranŃa), secretarul
general, cu funcŃia de Trezorier, şi M. Goetz (Belgia), asistent secretar general.
De fapt, nici o schimbare faŃă de comitetul 1964 (cu excepŃia M. dispariŃia SCURT). Congresul decide bugetul,
regulile de arbitraj, o Cupa InternaŃională de la Cannes şi ... prima Campionatele Europene. Ele sunt stabilite la
07 mai 1966 în Paris, Categorii: Echipa: 5 concurenŃi + 1 rezervă, şi persoane fizice: 4 concurenŃi pe naŃiuni, fără
categorii de greutate şi numai pe bazine (concurenŃi feminin va concura doar 10 ani mai târziu). Ei au decis că
Comitetul Director se va întruni o lună înainte de Campionatele de a soluŃiona toate detaliile.
Pentru a nota: 4-lea. Congresul European a avut loc în 1963 şi prima Campionatul European în 1966, ceea ce
explică diferenŃa de trei ani între Congres şi numerele de Campionatul European. De exemplu, în 1998, a avut loc
a 36-a EKF Congresului, şi 33d Campionatul European.
La data de 07 mai 1966, primul Campionatele Europene au avut loc la Paris. Surprinzător, a fost un succes: 300
de spectatori, TV live: echipa italiană a venit cu un star de film foarte celebru: Elsa Martinelli. Pentru competiŃia
pe echipe, 5 naŃiuni intrat în Germania, ElveŃia, Marea Britanie, Italia, FranŃa, şi 6 Ńări pentru concurenŃei
individuale (aceleaşi cu cele + Austria On semi-finala, ElveŃia bate Italia, FranŃa bate Marea Britanie. Pentru locul
3, Italia bate Marea Britanie. In finala, FranŃa bate ElveŃia. Vă rugăm să reŃineŃi că niciodată echipa elveŃiană a
concurat, nu chiar cluburi de concurenŃă.
Asupra concurenŃei individuale, semi-finala, BAROUX (FranŃa), bate GERONEMA (Italia); SAUVIN (FranŃa)
bate SETROUK (FranŃa). In finala, bate BAROUX SAUVIN. "Meciurile au fost foarte greu, se confruntă cu
multe leziuni s-au deplâns. Directorii a decis să discute problema ... care nu a fost rezolvat 33 ani mai tarziu!
Marea Britanie (Preşedintele M. Sommers), 69 cluburi, 1000 licenŃiat, 3 experŃi japonezi preda pe normă întreagă:

MM. SUZUKI, SHIOMITSU şi TAKAMIZAWA Marea Britanie se aplică pentru organizarea 2nu Campionatele
Europene. Austria (Preşedintele M. Karl NEVECERAL), 4 cluburi şi 800 de licenŃiat. Germania (Preşedintele
M. BRAND): 27 cluburi şi 1300 licenŃiat.

Primul campionat german a avut loc în Schweinfurt, arbitrat în întregime de către MM. Delcourt şi Sauvin.
ElveŃia (M. CHERIX): 12 cluburi şi 500 de membri, din cauza lipsei de mijloace, ei nu se poate angaja un expert
japonez şi M. CHERIX face cursuri. FranŃa (M. Delcourt): 200 de cluburi si 3000 de licenŃe. (NOTA: de a avea
o idee de creştere, în 1998, 3600 şi cluburi de 204.000 de licenŃe!) Italia (M. Basile): două federaŃii solicita să
introduceŃi EKU, kiai şi FIK adună kiai 23 cluburi şi 950 de licenŃiaŃi. FIK (M. Porzio BORGO DI) reuneste 23
cluburi şi 700 de licenŃiaŃi. Ambele Federatii au convenit să unifice. łările de Jos (M. BLADT): mai multe
organizaŃii existente, încercaŃi să faceŃi o confederaŃie - NKA (1000 practicieni), NKF (300 de membri), FNJB
(1500 de membri), în cazul în care învaŃă japoneză Kono, şi grupul de M. Kase (300 de membri).
Congresul analizează rezultatele Campionatele Europene. Opiniile diferite: M. BRAND (Germania), spune ca
luptele sunt prea tare, M. CHEERIX (ElveŃia), consideră că regulile au fost încălcate mai multe ori, M. Vasile
(Italia), insistă cu privire la controlul, M. Sommers (Marea Britanie) nu este de acord cu privire la duritatea de
lupte, el crede Karate nu este dans şi că trebuie să prevaleze virilitate. M. Delcourt crede că este o luptă dură
numai în cazul în care arbitrul tolerează RM CHERIX (ElveŃia) solicită M. SUZUKI ce concurenŃii care se
confruntă cu răniŃi adversarul lor, au fost declarate câştigătoare, M. SUZUKI răspunsuri că numeroşi concurenŃi
răniŃi se îndreaptă spre adversarul lor, uncautionely şi «tragerea in teapa» pe garda lui, în acest caz, ei sunt
responsabili pentru vătămările lor.
De asemenea, el crede că numeroşi concurenŃi suferă o lipsă de condiŃie fizică şi a colapsului privind atacurile
lumina, alŃii nu ştiu cum de a bloca sau de a se eschiva de atacuri. Congresul se duce la alte probleme: Comitetul
Arbitrul a creat, M. Sommers (GB) este ales secretar general asistent, the1966/1967 calendar este studiat,
candidatura a Marii Britanii este de acord, două Campionatul European va avea loc la Londra, în mai 1967. Italia
se aplică pentru 1968 şi Germania, pentru 1969. Cupa Cannes International este setat la 16 iulie 1966. Doi
consilieri tehnice sunt nominalizaŃi: MM. SUZUKI şi Mochizuki. În cele din urmă, Congresul voturile conturile
care sunt: venituri: 1023.64FF şi cheltuieli: 524.04 FF (de exemplu, ar însemna astăzi, în jur de 100 USD!).
Aceasta este pentru a spune un sold pozitiv 499.60 FF. Preşedintele apoi inchide Congresului. Printre
concurenŃii de la 1 Campionatul European, unii atleti va deveni faimos: T. Morris, care va deveni preşedinte al
WKF şi EKF Consiliilor Arbitrul, P. SPANTON, care va fi perceput de WKF şi sistemul informatic EKF şi
SAUVIN GUY, pentru a deveni WKF (WUKO) şi EKF Director Tehnic şi Dominique Valera, al cărui nume este
cunoscut de către toate karatekas. În 1967, cursul arbitru prima dată în istorie are loc la Roma (Italia).

Solicitantii vor aminti: cazare şi cursurile au fost în interiorul unui centru de sport înconjurat de o barieră dublă în
cazul în care câinii feroce (în comparaŃie cu ei, groapă-tauri au fost oaie doar frumos lui!) Au fost circulant.
Pe parcursul celor 8 zile de curs, nimeni nu ar putea ieşi din complex. Principala sarcină a fost de a armoniza
normele arbitrajul, pe baza unor reguli JKA. Campionatele Europene sunt două a avut loc pe 5 şi 6 mai 1967 la
Palatul de Cristal din Londra. Au fost perfect organizate de MM. Sommers şi Palmer, preşedinŃii FederaŃiei
britanice. În indivizi, (categoriile de greutate nu există încă), Baroux (FRA) bate Desnoes (FRA), treimi Iordania
(SWI) şi Spanton (GB). În echipe, Greta Marea Britanie bate FranŃa, treimi: Germania şi Italia.

Al 5-lea Congres se va deschide pe 07 mai 1967 la Palatul Cristal. 8 Ńări sunt membre ale EKU: Marea Britanie,
Belgia, Republica Federală Germania, Austria, Olanda, FranŃa, Italia, şi ElveŃia. Două Ńări cerut pentru afiliere:
Iugoslavia (mm. Bilbija şi Iorga) şi Irlanda (M. Conway). Printre oaspeŃii pot fi vazute: MM. T. Morris, Kono,
Toyama, Kanazawa, Mochizuki, Sagimura, şi Suzuki. łările de Jos sunt reprezentate de către noul preşedinte, M.
Bontje şi Italia de către M. Ceracchini. După deschiderea Congresului de către Preşedintele Delcourt şi
discursurile primitoare, prima problemă pe ordinea de zi este discutat: Trezoreria.
Congresul decide să numească 2 controlere în sarcina de a verifica conturile înainte de fiecare Congres (cu o zi
înainte sau în dimineaŃa în cazul în care Congresul este setat pe dupa-amiaza). Congresul va aproba numai
conturile după raportul controlorilor. Ca M. Leo Arte (Belgia) este un contabil, preşedintele îi cere să accepte
poziŃia de Trezorier. Congresul modifică articolul 19 din statut în scopul de a permite unui membru al
Comitetului Director să fie trezorier. ExerciŃiul financiar este stabilit la 1 ianuarie la 31 decembrie. Foile se va
lipi de această perioadă.
Congresul voturile două controlere: M. Paanen (Olanda) şi Plee (FranŃa). Analizând două Campionatul
European, Preşedintele Delcourt susŃine două observaŃii la Congres: 1) Sa stabilit că fiecare echipă va fi compusă
din 5 luptători plus 1 de rezervă. Dar într-o Ńară a avut doi concurenŃi rănit şi a trebuit să lupte cu doar 4 luptători
ceea ce le-a pus în inferioritate. Propunerea de a avea 5 concurenŃi şi 3 rezerve a fost respins, deoarece ar fi în
favoarea Ńării organizatoare, care poate ajunge întotdeauna la fel de multe rezerve vrea. M. Sommers (GB)
propune ca decizia de a schimba un concurent iese de la medic, ceea ce este respins.
În cele din urmă, decizia este de a compune echipe din 5 concurenŃi plus 2 rezerve. Acest sistem nu a fost
schimbat şi rămâne astăzi. 1) remarcă În al doilea rând, luptele individuale sunt cel mai greu şi concurenŃii ieşi
epuizat, ceea ce face la concursul pe echipe mai puŃin interesant în timp ce acesta este cel mai prestigios titlu.
Preşedintele Delcourt sugerează începând cu echipele, concurenŃii vor fi mai puŃin obosit pentru a porni
persoanelor fizice si va oferi fiecărei naŃiuni posibilitatea de a alege pentru persoane în funcŃie de rezultatele
echipei. Acesta va fi, de asemenea, stimularea.

Congresul aprobă în unanimitate ambele propuneri şi merge la următoarea problemă: noi afilieri. Iugoslavia
declară 15 cluburi si 2000 de membri şi este acceptat. În ceea ce priveşte, Irlanda, M. Sommers se plăteşte la
anchetă importanŃa reală a federaŃiei. Decizia este întârziată. Deci, este afilierea din ScoŃia, care vrea o afiliere
separat. O anchetă se va face, printre alte sporturi înainte de a lua orice decizie. Alegerile pentru locuri libere
sunt deŃinute: M. Plee (FRA) este ales secretar general la, M. Ceracchini (ITA), ca vice-presedinte si M. Leo Arte
ca trezorier. Calendarul 1967/1968 este revizuită. Italia informează că nu poate organiza Campionatul European
din 1968. FranŃa propune să-l înlocuiască ceea ce este acceptat.

Campionatul va avea loc pe 04 mai 1968 în Paris şi 6-lea Congres, pe 05 mai 1968. Cursul doilea arbitru va avea
loc în Iugoslavia, în Split. Cupa InternaŃională de la Cannes este confirmată la 15 iulie 1967. Precizie: Echipele
vor fi echipele de club şi echipe naŃionale nu. Un comitet tehnic este creat, el este responsabil de problemele
tehnice şi de arbitraj. Fiecare federaŃie va trimite secretarul numele de la un singur solicitant loc în cadrul
Comitetului. M. Suzuki este nominalizat consilier tehnic pentru stilul Wado-Ryu. Pentru Shotokan, scaunul se
propune M. Kanazawa care solicită să consulte federaŃie lui. Taxele sunt de până la 100 USD pe an.
Un Campionatele Europene taxă de intrare este setat la 1USD pe concurent, individual şi de echipă. Membrii
Comitetului Director vor fi luate în plată de către EKU. Membrii EKU, fondatorii Uniunii sunt dat titlul de
"membru fondator al Uniunii Europene de Karate". Acest premiu le dă dreptul să participe, în timpul vieŃii
întreaga lor, Reuniuni EKU şi Congresului şi au o voce consultativ. În cauză sunt: MM. Aarts Delcourt (FRA),
(BEL), Cherix (SWI), (ITA) Basile. M. Paanen (NED), cere pentru organizarea Campionatului European de
Kata.
Problema va fi studiată şi experŃii japonezi vor fi consultate. La data de 28 ianuarie 1968, EKU, prima întâlnire
tehnică a avut loc la Paris. Este de fapt prima întâlnire tehnică. Participă: MM. Delcourt (FRA), Aarts (BEL),
Arneil (GB), Baroux (FRA), Basile (ITA), Luiten (HOL), Iordania (IUE), Plee (reprezentând Iugoslavia); a fost
absent Feucht M. (GER), invitat, M. Morris (SCO). Problema principal al întâlnirii a fost organizarea de arbitraj.
Decizia luată este de a elabora un program de examen, în scopul de a numi arbitri internaŃionale. Examenul va
avea loc o dată pe an în timpul unui curs internaŃional. Juriul va fi nominalizat de către Comitetul Director.
Programul este compus din 8 puncte: să fie un arbitru naŃional, prezentat de federaŃie cuiva, să fie la curent cu
taxele, fie de cel puŃin primul Dan, să fie de cel puŃin 21 de ani, în mod obligatoriu să participe la curs, trece
examenul, înainte de practică, cu o notă medie de 5 puncte din 10, media generală nu poate fi mai puŃin de 11 din
20. M. Basile este ales secretar al Comitetului Tehnic EKU cu 5 voci pentru contra 2 pentru Aarts M.. normele
existente EKU arbitraj sunt păstrate. Un studiu se va face de către comisia cu privire la diferitele norme în
întreaga lume. Judecătorul 4 colŃ cu 1 arbitru central este menŃinută. La data de 05 mai 1968, a 6-EKU
Congresul a avut loc la Paris. Şapte Ńări participă: Austria (puterea de a da M. Brand), Belgia (Collyn), Germania

(Brand), Marea Britanie (Sommers), łările de Jos (Van Hellemond), Iugoslavia (Yorga), FranŃa (Delourt), invitat:
Spania (Lazaro). ElveŃia (Cherix) este absent. Rezultatele a 3-a Campionatele Europene sunt următoarele: în
echipă, FranŃa bate Belgia. Semi-finalisti: Italia şi Iugoslavia. În indivizi, Sauvin (FRA) bate Valera (FRA °,
semi-finalisti Kosakowitch (BEL) şi Grossetête (SUI). M. proteste împotriva Collyn faptul că FranŃa şi Iugoslavia
au convenit cu privire la numele unui arbitru cu privire la meciul opuse acestora.

Dar, până în această zi, nu a fost interzis. După lungi discuŃii, Congresul decide că nici o Ńară va avea un drept de
veto si va avea dreptul de opoziŃie la un arbitru, nicio Ńară nu va avea dreptul de a conveni pe numele unui arbitru,
lista de arbitri va fi elaborat în fiecare an şi transmis directorului de concurs, care, cu ajutorul Comitetului de
secretar tehnic va desemna arbitrii pentru fiecare concurs. Arbitrul central va fi neutru, în ceea ce priveşte
judecătorii colŃ, egalitatea trebuie să fie respectate, de exemplu, două neutre şi unul din fiecare Ńări concurente.
Congres, pe baza propunerii Comitetului Tehnic ratifică rezultatele examenelor de arbitraj: 18 arbitri
internaŃionale şi 14 arbitrii stagiar internaŃionale (printre care, MM Morris şi Spanton, care va merge atât un drum
lung.).
DiscuŃiile au început în ceea ce priveşte femeile care participa la examen, cazul va fi prezentat la Comitetul
Tehnic. Un loc în cadrul Comitetului Director trebuie să fie re-ales, M. Cherix este reales în unanimitate.
Organizarea anului 1968-1969 este stabilit: Comitetul tehnic se va întruni în ianuarie 1969 la un eveniment
international. Reuniune a Comitetului Director este stabilit la finele lunii februarie 1969 în Bruxelles. Iugoslavia
propune organizarea cursului doilea arbitraj în Opatija de la trei - şase aprilie, 1969. M. Collyn propune
organizarea a 3-a curs în 1970 la Ostende. Este convenit, în principiu. Al 7-lea Campionatele Europene va avea
loc la Londra la 10 mai 1969, al 7-lea Congres EKU va avea loc în ziua următoare, 11 mai. Pentru 1970
Campionatele, 3 Ńări se aplică: Italia, Germania şi łările de Jos. Congresul saptea va lua decizia. MM. Kase şi
Mochizuki sunt în unanimitate reales în funcŃia de consilieri tehnice.
M. Delcourt spune că este în contact cu Africa, că o Uniunea Africană este crearea şi că Secretarul General este
în contact cu Australia. Preşedintele Delcourt consideră că aceste informaŃii sunt încurajatoare şi că o
International Karate Uniunii pot fi create rapid. Patru federaŃii a solicitat informaŃii pentru a intra EKU: Spania,
Israel, Finlanda si Irlanda. O insigna (elaborat de dna Delcourt) este studiat apoi adoptate. M. Sommers este
responsabil pentru a face. Arbitrii internaŃională trebuie să poarte un costum identic definit ca: bleumarin închis
sacou albastru (drepte cu 3 butoane de argint), pantaloni gri, cămaşă albă, cravată închis (albastru negru sau
bleumarin), pantofi negri cu talpa supla. M. Aarts solicită ca numele de M. Plee se adaugă la lista de membri
fondatori EKU, în ceea ce priveşte contribuŃia sa la lansarea de Karate pe plan tehnic din Europa.
Propunerea este unanim acceptat. VII EKF Congresul se deschide la Londra, în mai, 11 1969. Rezultatele IV
Campionatele Europene au fost ratificate: În fiecare, Valera bate Gruss (Fra). Câştigătorii au fost medalia de

bronz: Iorga I (TE), Sherer (Germania de Vest). Modalitatea în echipă, FranŃa învins Marea Britanie, Belgia şi
Iugoslavia şi partajate locul al treilea. Au fost 10 Ńări participante. Consilier tehnic Kase T, consideră că nivelul
concurenŃilor a crescut, cu toate acestea arbitrii nu au făcut mai mult de un progres. Preşedintele Delcourt
răspunsuri că doar două cursuri de arbitru au avut loc, în baza sunt bune, dar care deŃine doar un curs de arbitru
internaŃional în fiecare an, aceasta nu este posibil să se unifice baza de arbitraj, experienta nu poate fi dobândit
numai prin intermediul federaŃiilor naŃionale. Călătorind şi mese de arbitrii sunt criticate.

M. Palmer răspunsuri că doar câteva Ńări informat cu privire la numărul de participanŃi şi, prin urmare, este dificil
să le îndeplinească în cazul în Ńări nu raport cu privire la nevoile pe care trebuie să fie satisfăcută şi în timpul
Campionatului. Congresul decide că activitatea va avea loc la sediul UEK şi orice membru DC vor avea acces
permanent la fişiere. M. Aarts (BEL) comentariile pe care Comitetul Tehnic întâlni doar o dată şi pentru o
jumătate de zi şi constată că nu este suficient, el cere pentru o întâlnire de două zile. M. Basile spune că el este de
gând să studieze această posibilitate. Este decis că Ńara Organizarea nu este responsabil pentru concurenŃă în sine,
dar Comitetul Director. Un raport este transmis pe cursul arbitrul în Split (DVS).
Următorii solicitanŃi au fost numiŃi Arbitri International: MM. Berdekens (BEL), Boutros (FRA), Vichet (FRA),
B. Donn (GB), S. Arncil (GB), Pio Gaddi (ITA), Iorga (VA). ONT ETE nommes arbitres stagiaires
Internationaux: MM. Faurier, (NED), Ham (NED), Collyn (BEL), Dehacs (BEL), Szkodzinski (FRA), Delcourt
(FRA), Jenkins (GB), Grosso (ITA), Notari (ITA), Broggi (ITA) , Zarko (VA), Berislaw (VA), Subiect (VA), W
Iorga (DVS). M. Somers, Asistent Trezorier, a fost reales în unanimitate. Belgia prezintă candidatura pentru a
găzdui Paste curs de arbitru în 1970, în Ostende. Congresul îl aprobă.
Patru Ńări noi sunt general acceptate: Spania, Irlanda, Suedia şi Luxemburg. V Campionatele Europene au avut
loc la Hamburg (Germania) în mai 1970. Acest an este deosebit de foarte important pentru Karate, ca statutele
WKF sunt stabilite şi primul Campionatele Mondiale sunt deŃinute. Ca destinate, cursul arbitrul are loc la
Ostende şi la 30 mai 1970, VIII EKF Congresul are loc la Hamburg. În primul rând, Congresul să ratifice
deciziile luate de Comitetul Director, la reuniunea lor pe 07 martie la FlorenŃa (ITA). Rezultatele Campionatele
Europene sunt: ratifice persoane fizice, Valera bate Gruss (Fra). Câştigătorii medalie de bronz: Baroux (FRA) şi
Higgins (GB). Echipa categorie: Germania de Vest bate FranŃa; Marii Britanii şi a cotei de medalia de bronz
Iugoslavia.
Dl Ambele (Ned) propune instituirea unui sistem repechage. Această problemă se pune la vot. Există 5 voturi
pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abŃineri. În consecinŃă, sa decis ca sistemul repechage vor fi folosite la
Campionatele următoarele. O discuŃie apare în jurul arbitrajul, prea mult accidentat, dl Franco de Saudită (în
special), care propune o dată ar trebui să fie soluŃionate, înainte de concursuri, pentru o reuniune tehnică o dată pe
an. El este a răspuns că este deja a avut loc şi cu domnul Basile în calitate de preşedinte. s M. Messer "(Suedia)

solicită de soluŃionare a unei date de la acel moment. Dl Foioase (GB) nu este de acord cu sistemul trage, el
sugerează având luptători cu aceeaşi naŃionalitate în acelaşi bazin. Congresul are un punct de vedere complet
diferit.
Iugoslavia prezintă candidatura pentru a găzdui VI Campionatele Mondiale de la douăzeci şi opt-treizeci mai
1970 la Belgrad. Congresul dă aprobarea lor. Alegerile au loc şi domnul Delcourt este re-ales preşedinte. Vice
pentru funcŃia de preşedinte, există trei runde de vot care prezintă aceleaşi rezultate: 5 voturi pentru Brandt
(GER), şi 5 voturi pentru ambele (NED). Conform statutului, preşedintele este cerut pentru votul său de a sparge
cravată. Pe baza experienŃei sale şi de lucru, domnul Delcourt voturi pentru Brandt, care este ales. Dl Bucuriile
(FRA) este ales pentru Secretariatul General. Dl Franco de Saudită (ESP), propune ca Candidaturile trebuie
depuse o lună înainte de Congres şi transmise de către FederaŃia NaŃională corespunzătoare.

Congresul îl aprobă. Candidatura lui Israel este acceptată cu 9 voturi pentru şi o abŃinere (Iugoslavia). Cursul
Arbitrul va avea loc la Ajaccio (Corsica), de la şase-doisprezece aprilie 1971. M. Iorga (tu) cere pentru
categoriile de greutate pentru a fi soluŃionate. O rundă de vot are loc prima: 7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă.
Această problemă va fi studiată de către comitetul tehnic şi transmise apoi la urmatorul Congres.
Dl afirmă că Delcourt Karate trebuie să fie organizată la nivel mondial. În scopul de a face posibilă, el creează
International Karate Uniunii, şi anunŃă că Paris este un candidat pentru a găzdui primul Campionat Mondial din
14 noiembrie 1970. Un curs de arbitru este planificat pentru noiembrie, 13. Congresul dă aprobarea şi şedinŃa
este închisă. De acum, evenimentele se va întâmpla în toate grabă în 1970. Dl Ryoichi Sasakawa, preşedintele
FederaŃiei japoneze, călătoreşte la Paris pentru a întâlni din nou domnul Delcourt şi statele interesul său în a lua o
parte din construcŃia de Karate la nivel mondial, dar aceasta nu este posibilă, din motive de prestigiu, pentru a
deveni o parte de o organizaŃie mondială deja existente, el propune pentru a anula UIK şi de a întemeia o nouă
organizaŃie incepand cu Japonia şi UEK. În cele din urmă la un acord istoric este atins şi este semnat între cei doi
lideri la 16 iunie 1970 în Paris, care prevede că "din acel moment FAJKO şi EKF vor lucra impreuna pentru
dezvoltarea la nivel mondial de Karate". Noua organizare este numit WUKO.
Dl Sasakawa propune ca Mr.Delcourt ar trebui să fie preşedinte şi el va fi preşedinte de onoare. Domnul
Delcourt nu este de acord cu ea, el crede că, din motive de prestigiu PreşedinŃia trebuie să meargă la domnul
Sasakawa, şi el va acŃiona ca preşedinte, şi mai târziu Congresul va decide cu privire la preşedinŃia în
conformitate cu statutul. Acest acord istoric a fost foarte important pentru organizaŃiile mici sau cluburi, care nu
au fost afiliate la UEK. Dl Sasakawa se întoarce la Paris în luna august, 9 1970, însoŃit de MM. Eriguchi,
Nakayama şi Kagawa şi organizează International Karate ConferinŃa de la Hotel Intercontinental, unde fiecare
organizaŃie Europene sau din orice altă parte a lumii au fost invitaŃi. Ambasada Japoniei este reprezentat de
Mr.Hatori.

După ce am ascultat toate punctele de vedere diferite, domnul Sasakawa încearcă să facă toată lumea de acord şi
la sfârşitul reuniunii informează că acordurile semnate cu domnul Delcourt sunt definitive. În primul rând
Campionatele Mondiale va fi găzduită de Tokyo în luna octombrie, 10 1970, în cazul în care prima WUKO
Congresului vor avea loc.

