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The Olympic Dream of the WKF 
is Over! And rightfully so! 

 
The Olympic dream for Karate is 
over. And the decision by the french 
Olympic Committee was right. A 
commentary by Thomas Prediger 

The Olympic Dream of the WKF 
is Over. 

It did not last long – the Olympic dream of 
Karate. Last Friday, the organizers of the 
Olympics 2024 in Paris proposed to the IOC to 
remove Karate from the shortlist. The 
Shotokan Times reported about the 
decision. Instead, Breakdancing and 
Skateboarding should be included. This is 
especially sad for all Karateka who sacrificed 
so much to make their dream come true. 
Karate at the Olympics will only be a brief 
intermezzo. 

For some it appears as if the participation of 
Karate at the 2020 Games in Tokyo would 
have been an acknowledgment to the host 
country Japan. But it is striking that in France, 
the country with the largest national World 
Karate Federation (WKF) section, Karate was 
excluded. The reason for the rejection of 
Karate might lay deeper and within the WKF 
itself. 

WKF does not Represent the 
Global Karate Community 

The WKF was recognized by the International 
Olympic Committee (IOC) in 1999. Since then, 
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Το Ολυμπιακό Όνειρο της 
WKF τελείωσε! Και δικαίως! 

 
Το Ολυμπιακό όνειρο για το Καράτε 

τελείωσε. Και η απόφαση της γαλλικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν σωστή. 
Ένα σχόλιο από τον Thomas Prediger 

 

Το Ολυμπιακό Όνειρο της WKF 
τελείωσε. 

Δεν κράτησε πολύ - το Ολυμπιακό όνειρο του 
Καράτε. Την περασμένη Παρασκευή, οι 
διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 
στο Παρίσι πρότειναν στη ΔΟΕ να αφαιρέσει 
το Καράτε από τη λίστα. Οι Shotokan Times 
ανέφεραν σχετικά με την απόφαση. Αντ’ αυτού, 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν το 
Breakdancing και το Skateboarding. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα λυπηρό για όλους τους Καρατέκα 
που θυσιάστηκαν τόσο πολύ για να κάνουν το 
όνειρό τους πραγματικότητα. Το καράτε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι μόνο ένα 
σύντομο intermezzo. 
 
Για κάποιους φαίνεται ότι η συμμετοχή του 
Καράτε στους Αγώνες του 2020 στο Τόκιο θα 
ήταν μια αναγνώριση για τη φιλοξενούσα 
χώρα, την Ιαπωνία. Αλλά είναι εντυπωσιακό 
ότι στη Γαλλία, τη χώρα με το μεγαλύτερο 
εθνικό τμήμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Καράτε (WKF), το Καράτε αποκλείστηκε. Ο 
λόγος για την απόρριψη του Καράτε μπορεί να 
βρίσκεται βαθύτερα και μέσα στην ίδια την 
WKF. 
 

Η WKF δεν εκπροσωπεί την 
Παγκόσμια Κοινότητα Καράτε 

Η WKF αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) το 1999. Έκτοτε, 
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it is the sole representative of Karate at the 
IOC.  

Like no other organization the WKF has 
claimed to represent the global Karate 
community.  

However, this is not the case and it might be 
that the committee in Paris realized this. Too 
many countries and associations did not want 
to follow the WKF way of Sports Karate. 
Although it was the only way to the Olympics. 
Especially, more traditionalist associations had 
difficulties with the 8-point system, gloves, and 
foot-protection. Not everybody dream t the 
Olympic Dream of the WKF. The bureaucracy 
(e.g. at tournaments), the imposition of WKF 
rules on national competitions and 
associations, the stark similarities between 
Sports Karate and Taekwondo, and the 
gradual commercialization and exaggeration of 
competition were the straw that broke the 
camel’s back 

For many, the WKF has become unattractive. 
But it did not do much to open itself to other 
opinions, rules, and standards. Maybe it was 
hubris after the recognition by the IOC in 2016. 
Or it was managerial dilettantism. We do not 
know. The rejection, however, has shown 
that the WKF does not speak for the global 
Karate community. It is just one 
association among many. And its future 
has become uncertain – since last Friday. 

 

είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Καράτε 
στη ΔΟΕ.  

Όμως, όπως καμία άλλη οργάνωση δεν έκανε, 
η WKF ισχυρίστηκε ότι εκπροσωπεί την 
παγκόσμια κοινότητα του Καράτε. Ωστόσο, 
αυτό δεν συμβαίνει και θα πρέπει η επιτροπή 
στο Παρίσι να το αναγνωρίζει. Πάρα πολλές 
χώρες και ενώσεις δεν ήθελαν να 
ακολουθήσουν τον τρόπο WKF του Sports 
Karate. Αν και ήταν ο μόνος δρόμος για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Ειδικά, περισσότεροί 
παραδοσιακοί σύλλογοι αντιμετώπιζαν 
δυσκολίες με το σύστημα των 8 σημείων, τα 
γάντια και τα προστατευτικά ποδιών. Δεν 
ονειρεύονται όλοι το Ολυμπιακό Όνειρο της 
WKF. Η γραφειοκρατία (π.χ. σε τουρνουά), η 
επιβολή κανόνων της WKF σε εθνικούς 
αγώνες και ενώσεις, οι έντονες ομοιότητες 
μεταξύ Sports Karate και Taekwondo και η 
σταδιακή εμπορευματοποίηση και υπερβολή 
του ανταγωνισμού ήταν το καλαμάκι που 
έσπασε την πλάτη της καμήλας. 

Για πολλούς, η WKF έχει γίνει μη ελκυστική. 
Αλλά δεν έκανε πολλά για να ανοίξει σε άλλες 
απόψεις, κανόνες και πρότυπα. Ίσως ήταν 
ύβρις μετά την αναγνώριση από τη ΔΟΕ το 
2016. Ή ήταν διοικητικός ερασιτεχνισμός. Δεν 
ξέρουμε. Ωστόσο, η απόρριψη έδειξε ότι η 
WKF δεν μιλά για την παγκόσμια κοινότητα 
του Καράτε. Είναι μόνο μια οργάνωση με 
πολλά μέλη. Και το μέλλον της έχει γίνει 
αβέβαιο - από την περασμένη Παρασκευή. 

 


