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Międzynarodowa Federacja Karate Tradycyjnego (ITKF) wewnętrzny spór  
 
Szanowny Panie Kwieciński,  

niedawno dotarła do nas informacja, że istnieje spór legitymizacyjny w środowisku Międzynarodowej 

Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF), a dokładniej rzecz biorąc pomiędzy ITKF z siedzibą w Los Angeles 

a „ITKF Nowa Era" z siedzibą w Genewie.  

 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie był świadomy tego sporu, gdy wystosował do Pana pismo w dniu   

4 sierpnia 2014 roku, lecz działał w dobrej wierze w oparciu o informacje, które zostały przedstawione przez 

Pana w piśmie z dnia 10 lipca 2014 roku. Ponadto Międzynarodowy Komitet Olimpijski został 

poinformowany, że jego list datowany na 4 sierpnia 2014 roku został opublikowany na stronie internetowej 

(http://itkfkarate.com/international-olimpijski-komisja-wita-na-nowa-era-of-itkf/) i że należąca do Pana 

organizacja jest rzekomo oficjalnie uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.  

 

Proszę zauważyć, że jedyną organizacją związaną z karate i uznawaną przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski jest wyłącznie World Karate Federation.  

 

W związku z powyższym nasz list z dnia 4 sierpnia br. nie jest już ważny. Ponadto, Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski żąda niezwłocznego usunięcia ze strony internetowej www.itkfkarate.com pisma 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z dn. 4 sierpnia br., wszelkich symboli olimpijskich (takich jak 

koła olimpijskie), jak również wszelkich sformułowań lub znaków, które sprawiają wrażenie istnienia 

wspólnych działań pomiędzy Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim a Pańską organizacją.  

 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski nadal rezerwuje sobie wszystkie swoje prawa w tym zakresie.  

 

Ponadto Prezes Bach poprosił mnie o udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 3 października dotyczące 

prośby o spotkanie w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ufamy, że rozumie Pan,           

iż w świetle obecnego sporu ww. spotkanie nie powinno się odbyć.  

 

Proszę potwierdzić jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do 21 października 2014,                      

że niezwłocznie podejmie Pan działania zgodnie z powyższym wnioskiem Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego.  

 

Dziękujemy za uwagę i współpracę w tym zakresie.  

 

 

Z poważaniem, 

 

Kit McConnell 

Dyrektor ds. Sportowych 

 

Do wiadomości: 

Richard Jorgensen ITKF 


