ISTORIC
1990 - 1992
1991
Totul a început în cadrul A.U.S.K.I. (AsociaŃia Universitară de Karate Shotokan Iaşi).
Preşedintele acesteia, dl. Neculai Amălinei şi unul din instructorii de karate, dl. Cătălin
Ungureanu. Anul era 1991, luna martie, cu puŃin peste un an de la marile schimbări care au
zguduit România. Sala unde se defăşurau antrenamentele era sala de sport a UniversităŃii de
Ştiinte Agronomice şi Medicina Veterinară “Ion Ionescu de la Brad".
Promotor al înnoirii şi al diversităŃii, dl. Neculai Amălinei avea o idee care putea duce la
un mare impact: introducerea aikido-ului în Iaşi.
În urma hotărârii comune, dl. Cătălin Ungureanu a fost delegat pentru instruire în stilul
Aikido al FederaŃiei Române de Arte MarŃiale (unica federaŃie de arte marŃiale la acea vreme).
Astfel, în luna mai a anului 1991, A.U.S.K.I. venea cu o noua ofertă pentru ieşeni, în domeniul
artelor martiale: grupa de aikido începatori. Şcolarizarea si demersurile oficiale au fost făcute
prin şi cu ajutorul Federatiei Romane de Arte Martiale, stilul Aikido. Director de stil era dl. Dan
Corneliu Ionescu, 2 dan aikido, secondat de dl. Şerban Derlogea, de asemenea 2 dan, îndrumaŃi
de instructori de talie internaŃionala: Daniel Brun, 7 dan, FranŃa şi Rolf Brandt, 5 dan, Germania.
Grupa de aikido a inceput să funcŃioneze în sala de forŃă a UniversităŃii Agronomice, pe vreo
şase saltele de lupte vechi de 20 de ani, acoperite cu o prelată formată mai mult din petice.
1992
Anul urmator, 1992, a fost un an cu o participare mult mai bună. Numărul de membri
crescuse la aproximativ 30. Acum apar dl. Mihai Cozmei şi dl. Dragoş Iliescu, ambii foarte
talentaŃi, care în scurt timp se remarcă dintre ceilalŃi practicanŃi.
Lunile de la sfârsitul anului aduc cu ele o amplificare a unei stări de nemulŃumire
impărtăşite pe de o parte de preşedintele A.U.S.K.I., dl. Amălinei şi pe de altă parte de dl.
Ungureanu. Motivele erau mai multe: lipsa de comunicare şi transparenŃă în luarea deciziilor la
nivelul asociaŃiei, apartenenŃa din punct de vedere organizatoric la mai multe stiluri, gândirea
strategică diferită şi nu în cele din urmă, doza de orgoliu personal. S-a apelat la raŃiune şi la
arbitrajul d-lui. Dan Ionescu, astfel ca, de comun acord, grupa de aikido din cadrul A.U.S.K.I.
urma să se desprinda şi să devină asociaŃie de sine stătătoare.

1993 - 2010
În 17.01.1993 are loc şedinŃa de constituire a AsociaŃiei „Nippon”, iar în 31.05, acelaşi
an, este obŃinută personalitatea juridică. De atunci şi până în toamna anului 2005, activitatea
asociaŃiei, în domeniul artelor marŃiale, s-a desfăşurat la sala de sport a UniversităŃii Agronomice
şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”.
Anul 1993 aduce o serie de schimbări semnificative: recunoaşterea ca instructor a d-lui.
Mihai Cozmei, aducerea unor saltele de la Clubul Aikirom, creşterea numărului de membri la
aproximativ 45 şi prima vizită a celor ce vor deveni în anii următori, unii dintre cei mai buni
prieteni şi îndrumători în ale aikidoului, dl. Igor Zaharevici şi dl. Vitalie Oncea, ambii din
Chişinău.
Tot în acest an se înscriu dl. Ionel Carabaş şi regretatul Vlad Volosievici, colegi, care,
ulterior, vor deveni instructori în cadrul asociaŃiei.
Tot acum, după jumătatea anului, are loc scindarea asociaŃiei, deoarece, o parte
importantă a membrilor din acea vreme, îl vor urma pe dl. Mihai Cozmei, care intenŃiona
formarea unei filiale a Aikikai Romania, în Iaşi.

1994
Toamna anului 1993 şi primele luni ale lui 1994 au fost nişte perioade de verificare a
capacităŃii de repliere si reorganizare ale asociaŃiei. SprijiniŃi pe plan local de dl. Miron Iliescu şi
pe plan central de ceea ce acum se numea Uniunea Romana de Aikido (care între timp se
transferase la mai noua FederaŃie Română de Arte MarŃiale de Contact), numărul de membri a
revenit la un nivel normal, astfel că, toata lumea a putut să-şi continue şi să-şi îmbunătăŃească
pregătirea. Acum, în 1994 vin, ca noi membri Dumitru Fedorovici, Daniel łîmpu si Ionel
CoŃovanu, care la rândul lor, vor deveni instructori ai asociaŃiei, în anii ce vor urma.
1995
În toamna lui 1995 se înscriu Olaru Marian şi Roşca Adrian, ambii din Bârlad. Cei doi au
fost adevărate exemple de abnegatie, făcând naveta de la Bârlad la Iaşi şi retur, de cel puŃin două
ori pe săptămână, pentru a se antrena.
Începând cu 1995, s-a constituit în Bucureşti, o grupă specializată a asociaŃiei "Nippon",
ai cărei membri sunt practicanŃi de Karate Shotokan, sub indrumarea d-lor Keul Volker,
Nicolae Raileanu, Dragoş Popazu şi Victor Marcushon.
1996 – 1998
Din 1996, Adi Roşca iniŃiază o grupa de aikido în Bârlad. Aceasta a funcŃionat greu şi cu
intermitenŃe datorită lipsei resurselor de orice fel.
În perioada 1997-1998, Adrian Roşca îl întâlneşte, la Vaslui pe Cristian Carari, iniŃiindu-l
în bazele aikido-ului. Un lucru aparent minor, dar care se va dovedi, de mare importanŃă în
următorii ani, căci şi aici, la Vaslui, se constituie o grupa de aikido. Adi va schimba naveta de
Iaşi, cu cea de Vaslui.
2001
În acest an sunt întrerupte legăturile cu FederaŃia Română de Aikido. Din acest moment,
A.A.M. “Nippon” devine organizaŃie liberă, neafiliată nici unei structuri.
2002
În data de 06.06.2002, după aproximativ 3 ani, de funcŃionare a grupei de aikido de la
Vaslui, timp în care s-au facut legături directe cu asociaŃia de la Iaşi, se constituie Filiala Vaslui a
AsociaŃiei "Nippon". Aceasta era condusă de catre dl. Cristian Carari.
2003
Sărbătorirea a 10 ani de existenŃă oficială a asociaŃiei.
2004
Prima întâlnire cu Soke Keido Yamaue, 10 dan Nord Shaolin Kung Fu şi 10 dan Yamaue
Ryu Aikijutsu. Acesta va deveni un bun prieten şi îndrumător.
Afilierea asociaŃiei la Liga Română de Budo şi la Dai Nippon Butokukay, condusă şi
respectiv reprezentată în România, de Renshi Zoltan Veres-Cioantă.
2005
Dupa 15 ani de activitate în acelaşi loc, suntem nevoiŃi sa părăsim sala de la Agronomie.
Activitatea a fost reluată în noua locaŃie de la C.S.S. “Unirea“ Iaşi.
2006
Trecerea în vesnicie a preşedintelui de onoare al asociatiei noastre, dl. Profesor Miron
Iliescu (26.07.1940-11.05.2006), omul care ne-a înŃeles şi ne-a sprijinit de la început.

2007
Filiala Vaslui a AsociaŃiei “Nippon”, prin acŃiunea celor doi soŃi Alina şi Cristi Carari,
deschide o noua grupă în oraşul Botoşani.
2008
Sărbătorirea a 15 ani de existenŃă oficială a asociaŃiei.
2009
Ieşirea din componenŃa Ligii Românr de Budo şi a D.N.B.K. Romania, datorită reducerii
la zero a activităŃilor pe linia aikido-ului.
Tot acum, Filiala Vaslui se separă de organizaŃia mamă, în intenŃia constituirii unei
asociaŃii independente.
2010
Intrarea în FundaŃia Română de Aikido Aikikai.

Activitatea asociaŃiei continuă pe cel două mari componente, arte marŃiale şi turism de
aventură / specializat.
Notă: în acest istoric au fost trecute numai datele ce le-am considerat a fi foarte importante
pentru imaginea organizaŃiei. Pentru alte detalii, consultaŃi alte rubrici ale paginii web.

