WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATIONS
Comunicat de presa
Comitetul executiv al CIO a aprobat cererea WAKO pentru recunoaștere
completă
La o reuniune Comitetului Executiv al COI, convocată în mod corespunzător, 10 iunie, COI
(Comitetul Olimpic Internațional) a acceptat și votat depunerea cererii de la Asociația Mondială a
Organizațiilor de Kickboxing, WAKO la sesiunea CIO pentru pentru a deveni pe deplin recunoscută
Federația Internațională. Începând cu 30 noiembrie 2018, WAKO a fost recunoscut provizoriu, iar
WAKO a lucrat de atunci cu sârguință, strategic și cu un profil de dezvoltare țintit pentru a îmbunătăți
organizația și sportul în sine, concentrându-se întotdeauna pe rezultate pozitive. Ca urmare a efortului,
COI a aprobat recomandarea ca WAKO să devină membru pe deplin recunoscut al familiei sportului
olimpic. Recunoașterea completă va fi decisă în cele din urmă de sesiunea COI de la Tokyo, în iulie.
Președintele WAKO, Roy Baker: Ce zi istorică pentru sportul kickboxing. Aceasta este o imensă
inspirație și acceptare a sportului nostru la nivel mondial. A fi pe deplin inclus și acceptat în
mișcarea olimpică este important pentru recunoașterea și posibilitățile însemnate a acestui lucru la
nivel local pentru federațiile noastre naționale, unde activitatea și dezvoltarea se întâmplă de fapt.
Am folosit multă energie în ultimii ani, folosind procesul de recunoaștere COI ca forță motrice pentru
a ne dezvolta organizația și, prin urmare, sportul. Am parcurs un drum lung, dar avem încă zone în
care trebuie să ne concentrăm și să ne îmbunătățim continuu. Ca echipă am reușit și ca echipă am
lucrat sistematic la buna guvernare, egalitatea de gen, transparența, integritatea, fair-play, sănătate
și securitate și educație, concentrându-ne în mod constant pe sportiv. Vom profita acum de
oportunitatea de a ridica ștafeta concentrându-ne pe următoarea țintă. Între timp vom continua să
producem calitate pentru și cu membrii noștrii”.
Baker continuă: „Vreau să mulțumesc întregii echipe WAKO, ceea ce înseamnă comitetul și
comitetele implicate și care au făcut parte din proces. Ca să nu spun Federațiile noastre naționale
care au evoluat foarte mult în ultimul an, faceți ca acest lucru să se întâmple la nivel local. Am livrat
cu toții. Este important pentru mine să văd acest lucru într-o perspectivă istorică și să îi onorez pe cei
care într-adevăr și-au făcut parte din evoluția sportului ca lideri, de la George Bruckner la Borislav
Pelevic. Trebuie să subliniez în special președintele de onoare Ennio Falsoni, care au fost principalul
creator și constructor al sportului pe care îl vedem astăzi, Mulțumesc Ennio. Si, în sfârșit, mâna mea
dreaptă, Espen Lund, pe care sunt privilegiat să-l numesc un adevărat prieten și susținător. Să
profităm de această oportunitate cu ambele mâini și să continuăm să creștem și să prosperăm la nivel
global. Nu în ultimul rând, vreau să transmit recunoștință Departamentului de sport COI și
Comitetului executiv pentru recomandarea lor pozitivă.
Comunitatea WAKO dorește succes COI în ultimele pregătiri pentru Jocurile de la Tokyo.”

WAKO, să sărbătorim astăzi și să reflectăm la cât de departe am ajuns în ultimii zece ani, este o
călătorie uimitoare și sunt încântat să o continui împreună cu membrii noștri și în numele sportivilor
pe care îi deservim.
10 iunie 2021 este o zi istorică pentru WAKO
Roy Baker, Președinte WAKO

