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Vážení sportovní přátelé,
rok 2016 přinesl ve WAKO spoustu
změn. Tyto změny se nesly již ve znamení nových voleb z listopadu 2015. První
rok je ve funkci prezidenta WAKO prof.
Borislav Pelevič ze Srbska. Během tohoto roku udělala světová federace WAKO
další kroky vpřed. Nejen, že byla plně
uznána Evropským olympijským výborem, ale disciplína K-1 se stala součástí
i dalších Evropských her, které budou
v roce 2019 v ruském městě Soči.
Během tohoto roku probíhala kvalifikace na Světové hry (IWGA - International
World Games Asociation) na všech kontinentech a výsledkem je nominace osmi
sportovců ve vybraných váhách v divizi
K-1, kteří se utkají v červenci roku 2017
na těchto hrách, které se budou konat
v polské Vratislavi. Je velmi dobrou zprávou, že na těchto hrách nás budou reprezentovat Sandra Mašková a Petr Kareš,
kteří si vybojovali nominace na mistrovství Evropy ve slovinském Mariboru. Tyto
hry jsou po Olympijských hrách nejvýše
uznávanou metou Mezinárodním olympijským výborem (IOC).
Dále se WAKO stalo součástí prestižní asociace Peace and Sport, která má
sídlo v Monaku, a stalo se tak dalším
členem této sportovní rodiny. Dalším významným krokem je začlenění WAKO do
International Fair Play Committee, která
je plně uznávána Mezinárodním olympijským výborem. Tento krok se podařil
v říjnu tohoto roku a vše bylo podepsáno
15. října v maďarské Budapešti.

Dalším krokem
WAKO, je vstoupení do mezinárodní sportovní
federace FISU
(International University Sports Asociation) zastřešující Univerzitní sport. Můžeme se tedy v budoucnosti těšit na naše
sportovce na sportovních univerziádách,
které jsou pravidelně pořádány po celém
světě, vždy zastřešené místní univerzitou.

REPREZENTANTI ČESKÉ REPUBLIKY:

Patrně
nejvýznamnějším
krokem
WAKO v tomto roce je uznání AIMS
(Alliance of Independent recognised
Members of Sport), kterého je WAKO
platným členem, Mezinárodním olympijským výborem (IOC), a tak další posun
k uznání kickboxingu jako samostatného
sportu právě Mezinárodním olympijským
výborem. Toto rozhodnutí by mělo přijít
během měsíce ledna či začátkem roku
2017.
Chtěl bych jen upozornit na rozdíl
v uznání sportu IOC a účastí na Olympijských hrách. Karate, které se stane součástí Olympijských her v roce 2020 v Tokiu, bylo uznáno jako sport olympijským
výborem již v roce 2000 a teprve v roce
2020 se stane součástí olympijských her.
Jak již jsem psal výše, WAKO za poslední rok urazilo velkou cestu a já pevně věřím, že se ČSFu ubírá tou správnou
cestou, která je budoucností kickboxingu
a tou je WAKO.

Petr KAREŠ
K-1 Muži -91 kg

Sandra MAŠKOVÁ
K-1 Ženy -56 kg

Nejvýznamnější událostí roku 2017 nejen pro příznivce kickboxu, ale pro
všechny vyznavače bojových sportů na světě, budou Světové hry, které se
odehrají 20. – 30. července v polské Vratislavi. Kickbox zastoupený disciplínou K-1 je zařazený do programu her od 24. do 28. července.
Držte našim nominovaným reprezentantům palce!

