Liviu Bădescu, pe tatami cu marii
maeștri ai lumii

Un vâlcean la congresul Federației Internaționale de Arte Marțiale:
În urmăcu ceva vreme, la Exincourt (localitate situatăla granița dintre Franța și
Elveția) s-a derulat stagiul european de pregătire al Federației Internaționale de
Arte Marțiale (IMAF). această organizație este condusăîn mod onorific de Yasushiha
Togugawa, șeful clanului Togugawa (care a dăinuit peste 300 de ani în istoria
Japoniei). Yasushiha Togugawa este fiul cel mare al Shogunului Yoshinobu Togugawa,
unul dintre cei mai mari conducă tori ai Japoniei. Conducă torul tehnic și organizatoric al IMAF este Shizuya Sato – Hanshi (10 DAN Nihon Jujutsu, 9 DAN Judo).
La stagiul european de la Exincourt au participat nume importante ale Artelor Marțiale
din lume, printre care și vâlceanul Liviu Bădescu, președintele Federației Române de
Karate și Aiki Goshin-Do. „A fost o manifestare extrem de importantăîn vederea
promovării Budo-ului japonez. La Exincourt au ținut seminarii cei mai mari maeștri ai
Artelor Marțiale. Măbucur că am fost invitat la acest important eveniment”, ne-a
declarat Bădescu. Alături de președintele FRKAGD, la seminarul internațional au mai
fost prezente Anica Florescu (director de ramurăîn cadrul IMAF) și Raluca Vlad
(centurăneagrăîn cadrul clubului condus de Bădescu).
Disciplinele care au fost abordate în cadrul acestui stagiu sunt Nihon Jujutsu,
Karate-Do, Aikijitsu, Aikido, Iaido, Kendo, Kobudo. Printre participanții „cu nume”
ce-au fost prezenți la Exincourt se numără: Ikuo Higuchi – Hanshi 9 DAN Karate-Do,

Kobudo Kyoshi 7 DAN; Hidetoshi Iwasa – Iaido Kioshi 8 DAN, Kendo Renshi 6 DAN; Shingi
Tsutsui – Aikido Kyoshi 8 DAN, Iaido 7 DAN; Hans Rauscher – director IMAF Europa,
Karate-Do 8 DAN Hanshi, Iaido Kyosi 7 DAN, Kobudo 7 DAN; John Gage – Nihon Jujutsu 6
DAN, Judo Renshi 4 DAN.
Despre manifestarea de la Exincourt ne-a spus câteva cuvinte tânăra Raluca Vlad, care
a avut onoarea sălucreze și săse fotografieze alături de marele Shizuya Sato. „A fost
un seminar foarte interesant, dar și foarte solicitant, deoarece s-a lucrat foarte
mult, chiar și câte 8 ore pe zi. Sensei Bădescu a reușit săimpresioneze asistența,
fiind felicitat de Hanshi Shizuya Sato”, ne-a declarat Raluca Vlad. În acest context,
cei doi au fost invitați la Congresul mondial al IMAF de la Tokyo, ce va debuta zilele
viitoare.

