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Mistrz Giuseppe Beghetto Urodził się 7 maja 1950 roku w Tombolo (prowincja Padwa).
Sztuki walki zaczął uprawiać już bardzo młodym wieku rozpoczynając od najbardziej
rozpowszechnionego w tamtym okresie judo. Szybko jednak zainteresowała go "nowa” sztuka
walki, zwana Karate.
W 1966 roku zapisał się na pierwszy
oficjalny kurs prowadzony przez Mistrza Pietro Zaupa. A rok później sam zaczął prowadzić
kursy dla zainteresowanych tą sztuką i otworzył swą pierwszą szkołę, tzw. „Dojo”. W1968 roku
rozpoczął karierę sportową na prowincjonalnych zawodach. W tym samym roku na kursie
karate poznał
Mistrza Hiroshi Shirai,
który był to pierwszym we Włoszech przedstawicielem Japan Karate Association pełniącym
funkcję Głównego Instruktora na teren Włoch. Dla uprawiających ten sport był on
niepodważalnym autorytetem.
Giuseppe Beghetto w maju 1969 roku otworzył w Gallarate Dojo ”Sho Bu Kan", które prowadzi
do tej pory.W czerwcu tegoż roku od Mistrza Shirai otrzymał czarny pas i 1 stopień dan.
W 1970 roku został Głównym Instruktorem w Centrum Sportowym Karate Shotokan w
Mediolanie, a także oficjalnym instruktorem w dwóch szkołach Mistrza Shirai. Był prawym
ramieniem Mistrza i jego specjalnym uczniem. W 1972 roku otrzymał 2 stopień dan. W
kolejnych latach w specjalnościach Kata i Kumite jako pierwszy nie Japończyk osiągnął
najwyższe krajowe i
międzynarodowe odznaczenia sportowe (brał udział w ponad 400 zawodach). Był pierwszym
zawodnikiem z Zachodu, który wziął udział w międzynarodowych indywidualnych zawodach w
Japonii w 1973 roku. Był też pierwszym mistrzem Europy w Kata po zwycięstwie w
Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Mediolanie w 1972 roku. W 1973 roku w Tokio
otrzymał 3 stopień dan, rok później 4 stopień dan, a w 1975 roku tytuł Mistrza.
W połowie lat siedemdziesiątych, na skutek problemów osobistych i zawodowych przeżywa
głęboki kryzys, który prowadzi go do rozpaczliwego poszukiwania sensu życia w buddyjskich
klasztorach i Dojo na terenie Japonii. Wreszcie, odkrywa nauki Mistrza Gichin Funakoshi, dzięki
którym rozpoczyna nowy okres w życiu. W ten sposób, kończy się również jego kariera
sportowa.
Mistrz Beghetto nie tylko jest doskonałym sportowcem, ale pełnił również różnorodne funkcje
instytucjonalne z zamiarem zjednoczenia i uregulowania Karate na arenie krajowej i
międzynarodowej. Był członkiem prawie wszystkich komisji egzaminacyjnych w latach
siedemdziesiątych. Pełnił funkcję Regionalnego i Krajowego Dyrektora Technicznego w
Lombardii, we Włoszech. Aktualnie, posiada 8 stopień dan WKF i jest członkiem Komisji
Krajowej zajmującej się opracowywaniem programów Dan dla Włoskiego Związku Judo,
Sportów Walki, Karate i innych Sztuk Walki)
Ponadto, jest projektodawcą i założycielem wielu stowarzyszeń promujących karate takich, jak
na przykład „Przyjaciele Karate” i AKaI.
Jego wizja Karate nie ogranicza się wyłącznie do sportu, lecz obejmuje również dyscypliny
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umożliwiające poznanie siebie (grupy Dynamiki Umysłowej, Dynamic Business Management,
Zen, Rei Ki oraz Yoga, której uczy w swojej szkole w Gallarate). Obecnie, Giuseppe Beghetto
ceniony jest w pierwszym rzędzie jako ekspert z zakresu historii i filozofii Karate, zwłaszcza
Kata „Bunkai”, i w tym charakterze zapraszany jest do różnych krajów Europy w celu
przeprowadzenia kursów i staży. I właśnie ta działalność stanowi podsumowanie jego
dotychczasowych doświadczeń i pragnienia zbliżenia do Karate jak największej liczby osób.
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