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DISPUTA DE VAGAS PARA OS
EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2019
O processo seletivo visando as competições internacionais de 2019 teve continuidade nos dias 16 e 17
deste mês na Faculdade de Educação Física da Unicamp em Campinas/SP. Nesta etapa cerca de 170
atletas estiveram presentes. O objetivo da Comissão
Técnica da CBKW foi observar as condições técnicas
de cada atleta e definir aqueles que tem melhores
condições para compor a Seleção Brasileira de Wushu
para cada uma das competições internacionais do calendário deste ano.

Início das Atividades.

A avaliação visou a composição de equipes para as
seguintes competições: 8º Campeonato Mundial de
Kungfu, Emeishan, China; 3º Campeonato Pan-Americano de Kungfu e Taijiquan, San Jose, Estados Unidos; 8º Campeonato Sul-Americano de Wushu, La
Paz, Bolívia; e 15º Campeonato Mundial de Wushu,
Shanghai, China.
Visando estes eventos a Comissão Técnica já definiu
os atletas cujo bom índice técnico lhes permite a busca por uma vaga na equipe que representará o Brasil
internacionalmente em 2019. A lista de atletas que
seguem na disputa já se encontra disponível no site
da CBKW. No próximo treino, previsto para os dias 30
e 31 março, serão definidos os atletas que integrarão
a Seleção Brasileira de Wushu em cada um dos eventos internacionais do calendário 2019.

Treino Técnico.

PALESTRA SOBRE HISTÓRIA DA ESPADA
Paralelamente ao contexto de intensos treinos e disputas acirradas foi propiciado aos atletas e treinadores presentes uma oportunidade de melhor conhecer o esporte que praticam.

Disputa de vagas.

O Sr. Kao Chian Tou, pesquisador da história do
Wushu, ofereceu uma breve palestra sobre a história
da espada. Foram cerca de quarenta minutos detalhando o surgimento e transformação desta tradicional arma de Wushu e agregando conteúdo histórico
cultural sobre a modalidade.
Ações como esta visam agregar outros valores ao
contexto da prática do Wushu de alto rendimento,
permitindo aos atletas desenvolver uma relação
mais profunda com o esporte.
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Palestra por Kao Chian Tou.

