
INTERVIU KURT KASCHKE. PRESIDENT DE L´EUROPEAN MASTER ATHLETICS (EMA) 

 

1 – Vostè és el President de l´European Master Athletics ( EMA ) i Representant 
de la World Masters Athletics ( WMA ) . Com va començar en el món dels vete-
rans i cm va arribar a ser President dels Veterans d´Europa? 

--Bé, he estat en l’atletisme tota la meva vida. Vaig començar-hi quan tenia 14 
anys  com atleta i vaig començar a ser entrenador a partir dels 16.  Molt aviat 
vaig incorporar-me en les tasques federatives de la meva regió com a delegat 
per la Federació Alemanya d’Atletisme. Més tard Dieter Massim, l´anterior Presi-
dent  de l´EVAA, va demanar-me ser Secretari. Ho vaig ser fins al 2012  quan la 
Federació Alemanya va demanar-me que em presentés per President. És un 
gran repte per mi desenvolupar el moviment veterà, pas a pas. 

2 -  Fa poc vostè ha estat a Sabadell. Ens pot dir quin era el motiu de la visita? 

--Sabadell és una ciutat que m’agrada visitar, ja que és  la ciutat natal d´en Josep 
Maria Antentas, a qui conec des del 2001, quan ens vam trobar per primera ve-
gada a Brisbane amb motiu dels Campionats del Món de Veterans a l’aire lliure. 
La ciutat és la seu de moltes activitats esportives i em va agradar veure alguns 
dels llocs a on es practica l’atletisme. 

3 – A Sabadell va visitar amb Josep Maria Antentas i Ricard Rof dos expresidents 
del club local, la Joventut Atlètica Sabadell, diversos indrets relacionats amb l’es-
port atlètic, la pista indoor, la de l’aire lliure i la del cros. Creu que Sabadell podria 
ser en un futur, per exemple en l’any 2020, un bon lloc per acollir un Campionat 
d’Europa indoor per Masters?. 

--Vaig quedar molt impressionat pel la Pista Coberta  i també pel parc  (Catalu-
nya)  del centre de la ciutat. Si Sabadell decidís concorre per ser la seu del Cam-
pionat jo li donaria suport. 

4 – Sabadell té una capacitat hotelera limitada; encara que aquest problema es 
podria solucionar amb els hotels de les ciutats i pobles veïns. Pensant amb els 
atletes, vostè creu que seria possible fer el Campionat en dues fases?. És a dir, 
allargar la competició un cap de setmana més. La primera part es podria dedicar 
la competició als llançaments, proves de marxa, a les curses de fons i també a 
les proves combinades. La resta de les proves tindrien lloc el següent cap de 
setmana i deixant un parell de dies lliures al mig . D’aquesta manera els partici-
pants de la primera setmana deixarien el lloc d’allotjament pels altres. 

---Mai es pot dir mai, i mai es pot dir no!. Tot és possible, només es tracta que 
les persones que tenen les idees les posin en l’organització. Per mi és sempre 
un gran èxit combinar diferents activitats a nivells diferents. Si nosaltres pogués-
sim involucrar els ciutadans de Sabadell a ser part del moviment “ Quality of life-
be active- join athletics”  seria un gran èxit del qual se’n beneficiarien totes les 
parts; la ciutat- el Comitè Local Organitzador – l´European Masters Athletics  i 
per últim, però no menys important la regió també. 

5 -  En el cas que Sabadell optés a ser la seu d’un d’aquests Campionats. Quants 
participants i acompanyants pensa que vindrien?. 

--Per experiències anteriors el nombre de participants i visitants varia d’acord a  
si s’ha fet una bona campanya de comunicació i de màrqueting. Si una regió 
inculca  als seus atletes que serà un gran campionat, els atletes hi seran. La 



Federació Espanyola d´Atletisme té molt d’èxit motivant els seus atletes. Portugal 
té molts i molts atletes i França és una de les nacions capdavanteres en el món 
dels veterans. 

Podem esperar per una competició de pista coberta uns 2000 ó 3000 partici-
pants. Si hi afegim les proves de l’exterior, podem arribar fins a 6000. Normal-
ment els acompanyants són la meitat dels participants, és a dir, uns 1500 més. 

6—La següent pregunta és la mateixa que l’anterior, però posant Barcelona amb 
el seu estadi olímpic en lloc de Sabadell. 

--Barcelona hauria de ser el lloc que acullis algun dia un Campionat del Món de 
Masters. Als veterans però, els agrada més està junts en ciutats més petites. 
L´estadi olímpic seria massa gran per un Campionat d’Europa. 

 

 Josep Mª Antentas - Kurt Kaschke – Ricard Rof  (Senyalant la placa con-
memorativa de la ºprimera seu social de la J.A.S.- Hotel Urpí de Sabadell) 

 

7 – Málaga ( 2018 ) és la seu dels propers Campionats del Món . Vostè creu que 
és una bona opció. Està preocupat per l’organització o bé per la Federació Es-
panyola? . 

--Mai. No tinc cap dubte que la Federació Espanyola farà uns grans campionats. 
Els Jocs Olímpics a Barcelona van ser un dels grans moments i tothom té grans 
records. Una altra cosa molt important per uns grans campionats són els Ajunta-
ments. L’equip que hi ha darrere del campionat és molt important i ha d’ajudar al 
Comitè Organitzador Local ( LOC) , tant com pugui. La clau per Málaga 2018 és 
el màrqueting.  



8 – El proper Campionat d’Europa de pista coberta hauria de ser a Apeldoorn, 
però sembla que hi ha alguns problemes financers. Hi ha alguna altra alterna-
tiva.? Es parla de Madrid. 

Sí, tenim una carta mostrant l´interès per part de Madrid com aspirant . Esperem 
que ens arribi una invitació per fer una primera visita. No he vist la pista però  
crec que és un bon lloc per anar-hi. Per la Federació Espanyola seria un treball 
enorme, però si l´Ajuntament dóna suport amb diners al Comitè Organitzador ..... 
seria molt bo tenir un país que promocionés els Veterans durant tot un any sen-
cer. 

9 – Com membre de diferents organitzacions ha conegut molts campionats. En 
la seva opinió, quins han estat els millors en termes de participació, organització 
i a nivell de resultats? 

--Tots els campionats són diferents. Com atleta em va sortir bé Brisbane 2001, a 
on amb l’equip alemany van guanyar el bronze en els 4x400 m. Em va agradar 
tant Austràlia que m’hi vaig quedar vuit setmanes. Els campionats van ser molt 
bons. Aquest any Perth ha fet un treball meravellós. No puc dir que han estat els 
millors campionats mai organitzats, ja que cada país fa el més bé que pot i sem-
pre resulta beneficiós pel moviment veterà del país. 

10 – Ens pot dir per quina raó un país aposta per organitzar una competició com 
resulten uns campionats, i per quina raó la rebutgen, una vegada els hi ha estat 
concedit sigui per la WMA or per l´EMA? 

--Per moltes ciutats és una gran oportunitat tenir una competició que “renta” di-
ners del pressupost de la ciutat . Els Masters s’ho paguen tot de la seva butxaca, 
necessiten un bon allotjament, també una bona alimentació i una bona oferta 
cultural. Les ciutats i aposten algunes vegades, però en algunes d’elles el futbol 
sembla ser més important que no pas motivar el ciutadà a ser actiu. L’atletisme 
és més que esprintar, saltar, llançar o corre.  

11 – Quins són els beneficis i les pèrdues per una ciutat que és la seu de la 
competició? 

--El benefici no està gaire clar per algunes ciutats. Els dinesr que arriben a la 
ciutat pot ser de l’ordre d´entre els 2 i els 5 milions d’euros. Les pèrdues són zero, 
ja que el LOC és el que cobreix els costos. Si hi ha un bon equilibri entre el que 
s’inverteix i el que es rep, tothom serà feliç i participarà dels resultats.  

12—És un risc concedir uns Campionats a lloc s tan  llunyans d’Europa com Izmir 
(2014) o Perth (2016), ja que la conseqüència és una manca de participació, que 
es deu als costos de viatge i altres formalitats?. 

--El risc de menys participants es pot cobrir amb una bona campanya de màr-
queting i de comunicació. Izmir va tenir dificultats perquè l’esport master no forma 
part, encara, de la societat. No vàrem poder motivar suficientment a la gent del 
seu propi país per participar-hi. Generalment són entre 1000 i 1500 els partici-
pants del país que organitza el Campionat i de la resta d’Europa entre 2000 i 
3000 més . Així ha estat Perth també. Més de 1200 australians, altres van anar-
hi d’altres llocs i 1500 d’Europa. 

--13 – Això és una crítica personal. He participat en molts campionats i una de 
les preocupacions sol ser l’horari dels transports (bus, metro, tren...). Lyon va ser 
el millor o el pitjor exemple. Es pot arreglar això?. 



-- Necessitem tenir l´Ajuntament dins l’organització per ajudar-nos en el trans-
port. La  ciutat d´Aarhus, oferirà bicicletes gratis durant la durada de la competició 
i garanteix el transport entre les dues seus. La ciutat coopera totalment. Lyon no 
ho va fer.  

Només una estreta cooperació pot fer que els campionats tinguin èxit. 

14—Un altre punt fluix i també una meva crítica personal és l’horari de competi-
cions. Per exemple, a Gant i Budapest els atletes van acabar la seva participació, 
els 1000 m. de la prova combinada,  a l’una de la matinada. Això va representar 
molts problemes en transports, menjars.... Creu que és pot millorar per pròximes 
edicions ?. Pensem en l’atleta.. 

-- Estic totalment d’acord en aquest punt. L’horari és el punt clau en tota organit-
zació. És important utilitzar totes les seus sense que hagi grans temps morts o 
instal·lacions lliures durant el dia. Després de les experiències que hem tingut en 
el passat, l’horari és millorable. Martin Roald Arboel és el responsable per Aarhus 
2017. És una persona molt vàlida i treballa amb el LOC molt estretament. 

Perth va ser per mi un gran exemple de fer les coses fàcils durant els dies de 
competició. Començaven  a les 8 h. i finalitzaven a les 17 h. la majoria de dies i 
hi va haver dos dies lliures per fer altres activitats. 

15 – Sr. President és el seu temps d’afegir o bé de rectificar alguna cosa 
d’aquesta entrevista. 

--En el futur nosaltres esperem treballar estretament amb la Federació Europea 
(European Athletics) i poder compartir les experiències del nostre esport. Potser 
farem algun Campionat junts el 2018, estem treballant sobre això. La Governació 
de l´Esport és una altra part important, ja que hem de fer un esport més transpa-
rent i amb més serietat. 

El 2017 l´EMA tindrà la propera Assemblea General hi haurà noves eleccions. 
Esperem que el Moviment Masters en Atletisme continuí. Moviment que seguirà 
sent positiu en els pròxims anys i qui sap si nosaltres ens poden trobar a Sabadell 
un dia. 

--Gràcies per la seva col·laboració 

 

Ricard Rof.. 

 Agraïm la col·laboració d'en Josep Mª Antentas en la traducció de l'article 
de l'anglès al català i d'en Jaume Ferret per haver-nos acompanyat en les 
respectives visites a Montcada (Ajuntament) i a Sabadell (Pista Coberta 
de Catalunya). 

          


