A párizsi szervezőkkel tárgyalt a WKF vezetése
A 2024-es párizsi olimpiai játékok szervezőbizottságának tagjaival találkozott Antonio Espinos, a WKF
elnöke, Toshihisa Nagura főtitkár és a Francia Karate Szövetséget vezető Francis Didier. A megbeszélést
követően a WKF első embere hangoztatta: harcolni fognak azért, hogy Tokió után Párizsba is ott
lehessen a karate!

A találkozó előzménye: pár éve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozott egy új szabályt, amely szerint a rendező
ország a hagyományos ötkarikás sportok mellé „beemelhet” további sportágakat az olimpia műsorába. Ennek és a
japán szervezőknek köszönhetően a karate történetében először ott lehet a 2020-as tokiói olimpián, amivel a sportág
kedvelőinek több évtizedes álma vált valóra. Ugyanakkor idén februárban a francia szervezők nyilvánosságra hozták,
mely sportágakat javasolják a következő ötkarikás játékok programjára: a karate az előzetes híresztelésekkel
ellentétben nem volt a négy kiválasztott között...
A megbeszélést követően a karatés sportvezetők közleményt adtak ki az elhangzottakról és ismertették álláspontjukat
a jövőt illetően.
Antonio Espinos beszámolt arról, hogy kérték a párizsi szervezőket döntésük átgondolására, és javasolták a karatét
ötödik plusz sportágnak. Kifejtette: a másik fél érdemben nem reagált a kérésükre, ám azt válaszul megemlítették,
hogy az olimpián résztvevő sportolók összlétszáma nem bővíthető.
A karatés sportvezető arra is felhívta figyelmet, hogy a szervezők a tokiói ötről négyre csökkentették az olimpiára
javasolt plusz sportágak számát, holott szerinte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem fogalmazott meg ilyen igényt.
Antonio Espinos hozzátette: arra kérték a párizsi illetékeseket, biztosítsák döntésük átláthatóságát, hogy világos
legyen, mi alapján választották ki a javasolt sportágakat. Beszámolója szerint a szervezők nem tudták meggyőző
indokokkal igazolni a döntésüket.
„Az elkövetkező napok során kielemezzük a jelenlegi helyzetet, konzultálunk szakértőkkel, majd meghatározzuk
azokat a konkrét lépeseket, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a karate ott legyen a 2024-es párizsi olimpián. A
létező összes lehetőséget számba vesszük és a rendelkezésünkre álló erőforrásokat maximálisan kiaknázzuk. Egy
dolog biztos: nem adjuk fel!” – hangoztatta a WKF elnöke.

Toshihisa Nagura, a világszervezet főtitkára nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a sportág még a 2020-as
olimpia előtt ott volt, illetve lesz a különböző kontinentális játékok műsorában (például az idén júniusi Európa
Játékokon is), akárcsak az ifjúsági olimpián és a Strand Világjátékokon. A japán sportdiplomata érthetetlennek
nevezte, hogy a karate még az előtt kerüljön ki a párizsi programból, hogy Tokióban bemutatkozott volna.
Francis Didier, a Francia Karate Szövetség elnöke szerint a döntés tiszteletlenséget fejez ki a karatésokkal szemben,
akik még meg sem mutathatták értékeiket az ötkarikás játékokon. Arra is emlékeztetett, hogy a sportág történetében
Franciaország Európa legeredményesebb, és a világ második legeredményesebb nemzete.
A WKF közleménye néhány számadattal is nyomatékosítja, hogy a karaténak helye lenne a Párizsban. Mint írják, a
sportágnak 10 millió művelője van világszerte, a WKF-hez 194 ország tartozik, amelyek közül a francia szövetség
egymagában nem kevesebb, mint 250 ezer taggal rendelkezik.
A WKF teljes közleménye angol nyelven elolvasható itt.
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