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Karate and the Olympic Games: 
A Long Conflict is Over 

 
 

The Olympic Games have long been a 
dream and a field of conflict for many 
karateka. However, the decision of the 
french national Olympic committee to not 
include karate in 2024 is only the finally to a 
several decades long conflict which has 
come to an end now.  

By Dr. Christian Tribowski 

According to an article by the BBC at the 
beginning of this year, the organizing 
committee of the Olympic Games 2024 in 
Paris will Karate not include Karate in the 
program. The article says: 

“Karate will make its Olympic debut at the 
2020 Games but has not been included on 
the shortlist of proposed sports for the 
Paris Games four years later. 

Therefore, the Tokyo Olympics in 2020 will be 
the only occasion for Karatekas to fight for 
Gold. 

 

Budo-oriented Karateka express relieve 

For some this announcement came as a relive. 
The doubts about a participation among budo-
oriented Karateka increased in the last few 
years. They feared that Karate would lose its 
ethical foundation. In addition, Sport Karate 
would turn a value-oriented endeavor to the 
perfection of ones character into a profane 
business. Above all, the “traditional” Karate 
community did not feel represented by the 
World Karate Federation. 
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Καράτε και Ολυμπιακοί Αγώνες: 
Μια μακρά σύγκρουση τελείωσε 

 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούσαν από 
παλιά όνειρο και πεδίο σύγκρουσης για 
πολλούς καρατέκα. Ωστόσο, η απόφαση της 
γαλλικής εθνικής ολυμπιακής επιτροπής να 
μην συμπεριλάβει το καράτε το 2024 είναι 
μόνο η τελική σύγκρουση αρκετών δεκαετιών 
που έχει τελειώσει τώρα. 

Του Δρ Christian Tribowski 

Σύμφωνα με άρθρο του BBC στις αρχές του 
τρέχοντος έτους, η οργανωτική επιτροπή των 
Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι 
ανακοίνωσε ότι δεν θα περιλαμβάνει το Καράτε 
στο πρόγραμμα. Το άρθρο λέει: 
«Το καράτε θα κάνει το ντεμπούτο του 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, αλλά 
δεν έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα 
προτεινόμενα αθλήματα για τους Αγώνες 
του Παρισιού τέσσερα χρόνια αργότερα.» 
Ως εκ τούτου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 
το 2020 θα είναι η μόνη αφορμή για τους 
Καρατέκα να αγωνιστούν για το Χρυσό. 
 

Budo-oriented Karateka express relieve 
Για κάποιους αυτή η ανακοίνωση ήρθε ως 
αναμνηστική. Οι αμφιβολίες σχετικά με τη 
συμμετοχή μεταξύ του Karateka 
προσανατολισμένου στο budo αυξήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια. Φοβόντουσαν ότι το Καράτε 
θα έχανε την ηθική του βάση. Επιπλέον, το 
Sport Karate θα μετέτρεπε μια προσπάθεια 
προσανατολισμένη στην αξία προς την 
τελειότητα του χαρακτήρα των ατόμων σε μια 
βέβηλη επιχείρηση. Πάνω απ 'όλα, η 
"παραδοσιακή" κοινότητα του Καράτε δεν 
ένιωθε ότι εκπροσωπείται από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Καράτε. 
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Sport Karate Community Deeply 
Disappointed 

Others, on the other hand, expressed deep 
disappointment. In addition, the decision 
by International Olympic Committee came as a 
surprise by the proponents of the participation 
of Karate in the Olympic Games. Some saw 
their dream been crushed. 

The WKF president Antonio Espinos 
commented immediately on the 
announcement: 

“Our sport has grown exponentially over 
the last years, and we still haven’t had the 
chance to prove our value as an Olympic 
sport since we will be making our debut as 
an Olympic discipline in Tokyo 2020” 

 

Long and Conflict Laden History of 
Karate and the Olympic Games 

Independent of which side one stance, the 
history of Karate and the Olympics dates back 
to the 1970. Even back then conflicts emerged, 
which organization has the right to represent 
Karate on the global and Olympic stage. In 
1988, John K. Evans wrote an article in which 
he described this difficult relation. The Black 
Belt Magazine published the article. It can be 
found here: THE BATTLE FOR OLYMPIC 
KARATE RECOGNITION WUKO vs. IAKF. 
(The Shotokai-Encyclopedia provides the 
article. We highly recommend the 
encyclopedia because it is a very concise and 
enlightening compendium.) 

Evans described in his article, how the 
different Karate Do organizations emerged and 
developed certain political interests. It 
becomes obvious that Karate in general but 
Shotokan in particular was from the beginning 
a field of conflicting positions and groups. 
Unfortunately, the article leaves out important 
historical parts like the emergence of the 
WUKO. In addition, the independence of 
Evans can be doubt. Because he served a 
high official for the WUKO back then. 
However, the article gives a first hint about the 
history of Karate Do and the Olympics. And it 
reveals that the dispute dates back much 
longer than the most think. 

 

Η κοινότητα του αθλητικού καράτε 
είναι βαθιά απογοητευμένη 

Άλλοι, από την άλλη πλευρά, εξέφρασαν βαθιά 
απογοήτευση. Επιπλέον, η απόφαση της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν 
έκπληξη από τους υποστηρικτές της 
συμμετοχής του Καράτε στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Κάποιοι είδαν το όνειρό τους να 
συντρίβεται. 
Ο πρόεδρος της WKF Antonio Espinos 
σχολίασε αμέσως την ανακοίνωση: 
«Το άθλημά μας αναπτύχθηκε εκθετικά τα 
τελευταία χρόνια και δεν είχαμε ακόμα την 
ευκαιρία να αποδείξουμε την αξία μας ως 
Ολυμπιακό άθλημα αφού θα κάνουμε το 
ντεμπούτο μας ως Ολυμπιακός κλάδος στο 
Τόκιο 2020» 
 

Η μακριά και γεμάτη συγκρούσεις 
Ιστορία του Καράτε και των 

Ολυμπιακών Αγώνων 

Ανεξάρτητα από την πλευρά του καθενός, η 
ιστορία του Καράτε και των Ολυμπιακών 
Αγώνων χρονολογείται από το 1970. Ακόμα 
και τότε προέκυψαν συγκρούσεις, ποιος 
οργανισμός έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί 
το Καράτε στην παγκόσμια και την Ολυμπιακή 
σκηνή. Το 1988, ο John K. Evans έγραψε ένα 
άρθρο στο οποίο περιέγραψε αυτή τη δύσκολη 
σχέση. Το περιοδικό Black Belt Magazine 
δημοσίευσε το άρθρο. Μπορείτε να το βρείτε 
εδώ: Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΑΡΑΤΕ WUKO εναντίον IAKF. (Η Shotokai-
Encyclopedia παρέχει το άρθρο. Συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα την εγκυκλοπαίδεια γιατί είναι 
μια πολύ συνοπτική και διαφωτιστική 
συλλογή.) 
Ο Έβανς περιέγραψε στο άρθρο του, πώς 
προέκυψαν οι διάφορες οργανώσεις του 
Καράτε Ντο και ανέπτυξαν ορισμένα πολιτικά 
ενδιαφέροντα. Γίνεται φανερό ότι το Καράτε 
γενικά αλλά το Σοτοκάν συγκεκριμένα ήταν 
από την αρχή πεδίο αντικρουόμενων θέσεων 
και ομάδων. Δυστυχώς, το άρθρο αφήνει έξω 
σημαντικά ιστορικά μέρη όπως την εμφάνιση 
του WUKO. Επιπλέον, η ανεξαρτησία του 
Έβανς μπορεί να είναι αμφίβολη. Επειδή 
υπηρετούσε τότε υψηλόβαθμο υπάλληλο για 
την WUKO. Ωστόσο, το άρθρο δίνει μια πρώτη 
υπόδειξη για την ιστορία του Καράτε Ντο και 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Και αποκαλύπτει 
ότι η διαμάχη χρονολογείται πολύ περισσότερο 
από όσο νομίζουν οι περισσότεροι. 
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