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WUSHU OLÍMPICO
Janeiro de 2020 entrou para história do wushu. Isto
porque pela primeira vez a modalidade integrará o
programa de uma competição olímpica de maneira
oficial.
A inclusão do wushu nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2022 marcam a maior conquista da modalidade. O sucesso remonta ao projeto de tornar o
wushu a identidade do povo chinês para o mundo,
através da esportivização da arte marcial milenar ainda no século passado. Esse processo foi construído
com perseverança, com sistemáticas candidaturas a
integrar o programa olímpico. Cada insucesso levava
a um novo aprendizado e originava uma nova candidatura mais forte e que ia mais adiante no processo.
Em 2008 o wushu foi modalidade de demonstração
nos Jogos Olímpicos de Beijing e seis anos mais tarde
novamente, desta vez Jogos Olímpicos da Juventude
de Nanjing 2014. Foi uma longa jornada, mas o sonho dos aficionados por wushu se concretiza nesta
inclusão como modalidade oficial.

Ainda há um longo caminho a ser trilhado para consolidação do wushu no cenário esportivo mundial,
mas certamente este importante passo há de impulsionar a modalidade e todos que trabalham em prol
do wushu em todo o mundo.

Jogos Olímpicos da Juventude 2022.

WUSHU NA GIMNASÍADA
A participação em grandes eventos multidisciplinares
é um dos pilares da campanha da tornar o wushu um
esporte olímpico. Esta é uma das principais formas
de aumentar a representatividade da modalidade
perante o Comitê Olímpico Internacional e a comunidade esportiva como um todo.
Mesmo com o recente sucesso do wushu nesse objetivo, este caminho continua a ser trilhado, e a modalidade foi incluída em mais um grande evento, a
Gimnasíada. Este é o maior evento do mundo destinado ao desporto escolar, e mais uma importante
frente para popularização e crescimento do wushu. A
edição de 2020 ocorrerá no mês de julho, na cidade
de Jinjiang, China.
Como desdobramento dessa inclusão, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) promoverá
uma competição de wushu na Seletiva de Lutas para
a Gimnasíada 2020, programada para ser realizada
de 02 a 05 de junho, na cidade de Florianópolis em
Santa Catarina.

Gimnasíada 2020.

A inscrição para a seletiva é feita diretamente pela
escola cursada pelo atleta, através da sua respectiva
Federação Estadual do Deporto Escolar. Uma vez que
muitas escolas não participam deste tipo de evento
costumeiramente, é recomendável que os atletas
estabeleçam contato e busquem informações sobre
como participar com antecedência.
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CAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
O calendário de competições começa mais cedo para
o atleta universitário. No mês de julho ocorrerá a segunda edição do Campeonato Mundial Universitário
de Wushu, na cidade de Liaoyang, China. Os atletas
brasileiros poderão disputar vaga para o mundial nos
Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Lutas, programado para ser realizado de 29 de abril a 03 de
maio, na cidade de Trindade em Goiás.
A inscrição para os JUBs é feita diretamente pela
Atlética da instituição de ensino superior cursada
pelo atleta, através da sua respectiva Federação Universitária Estadual. Mediante à grande demanda de
atividades esportivas universitárias, é recomendável
que os atletas estabeleçam contato e busquem informações sobre como participar com antecedência.

Campeonato Mundial Universitário de Wushu 2020.

EVENTOS INTERNACIONAIS NO BRASIL EM 2020
A IWUF confirmou o Brasil como sede da edição destinada ao continente pan-americano do Curso e Exame para Formação e Classificação de Árbitros IWUF.
Esta será a primeira vez que este curso será realizado
na América Latina. Esta é uma já longeva iniciativa
da entidade internacional para qualificação do corpo de arbitragem, a fim de tornar as competições de
wushu mais justas e transparentes. Mais do que bons
árbitros o wushu precisa de árbitros do mundo todo,
e a fim de viabilizar isto este ano este curso será realizado nos cinco continentes. O curso possui alguns
pré requisitos e limita a quantidade de participantes por país. Futuramente a CBKW divulgará a data

de realização, bem como os critérios de participação
e seleção de candidatos.
Além do curso internacional, a PAWF concedeu ao
Brasil o direito de sediar o 13º Campeonato Pan-americano de Wushu. Esta é a principal competição
do continente e retorna ao Brasil após doze anos,
quando fora realizada em Campinas, São Paulo. Desta vez a competição ocorrerá na cidade de Brasília,
no Distrito Federal, no final do mês de julho. A definição da Seleção Brasileira de Wushu para esta competição ocorrerá no próximo treino oficial da CBKW,
a ser realizado em março.

BRASIL TEM MEMBRO NOMEADO PARA COMITÊ TÉCNICO DA IWUF
Assim como na CBKW, o ano de 2020 marca o início
de uma nova gestão também na IWUF. Pela primeira
vez o Brasil teve uma nomeação para o Comitê Técnico da entidade internacional, de Marcus Alves.
O Comitê Técnico da IWUF direciona os rumos do
wushu no mundo, e a participação de um brasileiro é
de grande valia por diversos fatores. Acompanhar de
dentro o mecanismo de um comitê já estabelecido,
saber em primeira mão das novidades, aumento da
representatividade do país e muito mais.

O órgão já se reuniu presencialmente em 2020, na
sede da IWUF em Beijing. Marcus Alves esteve presente e já pode compartilhar um pouco da experiência com a diretoria da CBKW, além de trazer muitas informações relevantes para o planejamento. A
nomeação é resultado de um contínuo de trabalho
e dedicação à modalidade, que se materializa no reconhecimento da entidade internacional. Para toda a
diretoria da CBKW é uma satisfação estar bem representada internacionalmente, seguros de que Marcus
Alves irá justificar a confiança a ele atribuída.
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