Návšteva prezidenta WUKF prof. Dr. Liviu Crisana v Bratislave
V dňoch 9. a. 10. novembra sa v Bratislave uskutočnila návšteva prezidenta WUKF
(World Union of Karate-Do Federations) prof. Liviu Crisana k usporiadaniu Majstrovstiev sveta
WUKF a UWK v Bratislave v roku 2019.

Prezident WUKF sa hneď po svojom
prílete stretol so zástupcami Ministerstva
školstva vedy, výskumu a športu SR, PaedDr.
Boženou Gerhátovou, generálnou riaditeľkou
Sekcie štátnej starostlivosti o šport a Mgr.
Dušanom Ťažkým, riaditeľom odboru športu. Na
tomto stretnutí prezident Crisan oznámil
predstaviteľom MŠVVŠ SR, že výkonný výbor
medzinárodnej organizácie karate (WUKF)
jednohlasne schválil usporiadanie Majstrovstiev
sveta v karate v roku 2019 v Bratislave. Generálna riaditeľka Dr. Gerhátová zároveň ubezpečila
predstaviteľov SFKaBU (Slovenskej federácie karate a bojových umení), že v zmysle
a možnostiach zákona a rozpočtu sa bude ministerstvo snažiť podporiť usporiadanie MS WUKF
v roku 2019 v Bratislave. Zároveň otvorili spolu aj otázku možnosti poskytnutia voľných
vstupeniek pre školy na toto významné podujatie.

Následne prof. Crisan pokračoval
návštevou jedného z oficiálnych hotelov MS –
DoubleTree by Hilton. Spolu s prezidentom
SFKaBU Mgr. Baranom a viceprezidentom
SFKaBU JUDr. Jarabicom si prezreli okrem izieb
všetkých typov aj konferenčné miestnosti pre
usporiadanie školení a mítingov. Okrem iného
sa v Bratislave uskutoční i Svetový kongres
karate.

Na
obed
pozval
najvyššieho
predstaviteľa WUKF a predstaviteľov SFKaBU
Jeho Excelencia mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike Jun
Shimmi. Popri tradičnom japonskom obede
spolu okrem otázky podpory MS WUKF v roku
2019 v Bratislave prerokovali aj možnosti
oficiálnej večere popri MS pre všetkých
prezidentov federácií z jednotlivých krajín
v priestoroch rezidencie Jeho Excelencie.

Následne prezidentovi WUKF bol odprezentovaný Zimný štadión Ondreja Nepelu,
štadión, na ktorom sa budú konať v roku MS. Okrem hlavnej haly a ostatných hál mu bola
prezentovaná aj miestnosť pre rozhodcov a ostatné dispozičné možnosti, ktoré tento štadión
ponúka. Prof. Crisan vyjadril spokojnosť s možnosťami štadióna na toto významné podujatie.
Jeho pracovná návšteva ďalej pokračovala tlačovou konferenciou, na ktorej sa okrem
zástupcov TASR a SITA, zúčastnili aj televízie TA3 a RTVS. Spoločne s prezidentom SFKaBU Mgr.
Baranom prezentovali význam a rozsah tejto udalosti nielen pre Bratislavu a okolitý región, ale
i pre celé Slovensko. Samotná propagácia Slovenska začala takmer okamžite po jeho návšteve.
Bližšie sa o tejto udalosti následne zástupcovia médií vrátili vo svojich článkoch
a reportážach:
https://sport.sme.sk/c/20693006/bratislava-bude-hostit-majstrovstva-sveta-v-karate2019.html#ixzz4y4EKRB1R
https://www.ta3.com/clanok/1116190/slovensko-premierovo-usporiada-svetovysampionat-v-karate.html
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11581/141117 (od 13:23)

Pracovný deň pokračoval stretnutím
členov PR SFKaBU a prezidentom Crisanom, kde
prerokovali okrem dátumu MS WUKF, aj
možnosť participácie svetovej organizácie UWK.
Prvé odhady hovoria o 18 tatami v dvoch
halách, pričom tretia sa bude používať ako
tréningová plocha. Predstavitelia SFKaBU
vzhľadom na dôraz SFKaBU pre okinawské
karate
a kobudo
zároveň
rokovali
s prezidentom WUKF, pričom sa im podarilo
dohodnúť, že práve v Bratislave bude prvýkrát na MS WUKF a UWK aj kobudo. Následne
otvorili aj otázku organizovania seminárov pred MS WUKF a sprievodných akcií, ako aj
otváracieho ceremoniálu. Všetky tieto akcie budú v rukách organizátora, teda SFKaBU.

Na konci svojho pracovného dňa sa prof. Crisan stretol s viacerými členmi
organizačného výboru, Prezidentskej rady
SFKaBU a predsedami jednotlivých komisií
SFKaBU na priateľskej večeri v centre mesta.
Okrem
pracovných
otázok
k pripravenosti na šampionát v roku 2019 spolu
všetci zúčastnení diskutovali a hľadali možnosti
rôznych vylepšení, ktoré pomôžu nielen pri
organizovaní, ale aj budú prínosom pre
samotných pretekárov.

Ďalší pracovný deň začal prezident
WUKF Dr. Crisan návštevou Antidopingovej
agentúry, kde s riaditeľkou Mgr. Žanetou
Csáderovou, PhD. rozoberali otázku MS
a zároveň sa zhodli na význame a dôležitosti
antidopingu v oblasti športu. Opätovne bola
predstaviteľom
SFKaBU
zo
strany
Antidopingovej agentúry SR prisľúbená podpora
pri organizovaní MS v roku 2019.

Následne navštívil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, kde rokoval s Mgr.
Marcelou Gbelecovou, riaditeľkou sekcie
sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu a Ing.
Petrom
Vojtkom,
riaditeľom
Správy
telovýchovných a rekreačných zariadení, pod
ktoré spadá aj Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Okrem samotnej organizácie WUKF a karate
prezentoval Prof. Crisan aj význam tohto
podujatia pre Bratislavu. Obaja predstavitelia
mesta sa zhodli v podpore organizovania MS
v roku 2019 v Bratislave.
Neformálny obed absolvoval Prof. Crisan s prezidentom SFKaBU Mgr. Baranom a PhDr.
Jánom Dadom, ako hlavným reprezentačným trénerom. Prezident WUKF viackrát popri svojej
návšteve zdôrazňoval význam Slovenska vo WUKF, nielen vo vzťahu k MS v roku 2019, ale ja
vo vzťahu ku Goju Ryu vo WUKF.

Poslednú formálnu návštevu na
Slovensku pripravil pre prezidenta WUKF
minister obrany SR, gen. Ing. Peter Gajdoš. Na
veľmi príjemnej návšteve spolu otvorili opäť
otázku významu MS pre Slovensko, ako aj
podporu zo strany rezortu obrany pri
organizovaní MS v roku 2019.

Pred odletom ešte prof. Crisan absolvoval prehliadku hotela Lindner Hotel Gallery
Central, ktorý by mal byť ďalším z oficiálnych hotelov šampionátu. Opätovne po prezentácii
konferenčných miestností a izieb bol veľmi príjemne prekvapený a vyjadril veľmi pozitívny
dojem z celej návštevy, možností Slovenska a Bratislavy, ako aj postupnej pripravenosti
organizátorov. Práve tento hotel podľa všetkého bude hostiť medzinárodný seminár
rozhodcov a zasadnutie Rozhodcovskej komisie WUKF.

Organizačný výbor MS 2019 v karate
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