Севернокорейската (ITF) и Южнокорейската
(WTF) федерации по ТАЕКУОНДО подписаха
исторически меморандум

Световната федерация по Таекуондо (WTF) и Интернационалната федерация
по Таекуондо (ITF) подписаха исторически меморандум, който ще подобри
комуникацията с цел съработване между
организациите в полза на спорта в световен мащаб.
Президентът на WTF Чонгуон Чу и президентът на
WTF Унг Чанг подписаха мемурандума на 21 Август
тази година на церемония в Нанджинг, Китай, по
време на Младежките олимпийски игри.
Като част от споразумението, спортистите, които към
момента са регистрирани към една от двете
федерации ще имат възможността да се състезават и
в двете, според правилника на всяка една, а също така се създават нови,
вълнуващи възмoжности за това най-добрите таекуондисти от цял свят да се състезават в най-елитните световни турнири.
Президентът на световната олимпийска организация (IOC), Томас Бах присъства като свидетел при подписването на този
изключително важен меморандум и в коментар той каза:
„Това е исторически момент в Таекуондото – нещо като възобновяване на смейна връзка. Със сходно начало и сходна
история, двете федерации принадлежат на едно и също семейство и е чудесно да се види такъв вид постижение. Настоящото е
в много голям интерес за младите състезатели и полага здрава основа за съработване в бъдеще.”
В разговор след подписването на меморандума президентът на WTF,Чу, каза:
„Подписването на споразумението с ITF е щастие за нас. Ние постоянно търсим начини да развием Таекуондо в полза на
спортистите и техните фенове и създавайки това взаимоотношение с ITF ще бъде
ключ към изпълнението на тази наша цел.”
„Много добре се получи, че това споразумение се подписа именно тук, в Нанджинг,
като допълнение на това, че Младежките олимпйски игри не са само спортно
състезание, но също така придават образование и културално разбиране, което е част
от това, което се оитваме да постигнем чрез това спразумение. Чрез него, WTF ще
даде най-доброто за да подсигури всеки състезател по Таекуондо да има
възможността да се състезава един ден на Олимпийските игри.”
Президентът на ITF, Унг Чанг, добави:
„Чудесно е, че двете огранизации най-накрая постигнаха споразумение за работа
след толкова много години на дискусии и положени усилия.”
„Това е само началото на нашето съработване и със сигурност ще има много повече, което да постигнем, работейки заедно.”
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