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TIMES DEFINIDOS PARA OS EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2019
O processo seletivo para as competições internacionais de 2019 foi concluído nos dias 30 e 31 deste
mês na Faculdade de Educação Física da Unicamp em
Campinas/SP. A Comissão Técnica da CBKW conduziu a avaliação dos atletas que participaram dos três
treinos realizados visando os eventos internacionais
de 2019 e definiu a Seleção Brasileira de Wushu para
cada um deles.
No mês de junho os atletas de wushu interno e tradicional enfrentam o primeiro desafio internacional do
calendário, o 8° Campeonato Mundial de Kungfu, em
Emeishan na China. Para este evento foram selecionados 33 atletas nas divisões de base, 59 na divisão
de adultos, e 15 nas divisões de máster e sênior, totalizando 107 atletas.

Por fim, sanda e taolu têm em outubro o principal
evento do calendário, o 15º Campeonato Mundial de
Wushu, em Shanghai na China. Destinado somente à
divisão principal, a delegação brasileira contará com
08 atletas de sanda e 07 de taolu, um seleto grupo
de 15 atletas que terá a incumbência de representar
o país no principal evento da modalidade.
Em sequência à preparação para as competições internacionais, os atletas selecionados se encontrarão
com a Comissão Técnica para mais um treino no dia
18 de maio. Este será destinado aos últimos ajustes
técnicos visando a otimização do desempenho dos
atletas e instruções sobre a condução dos treinos no
período final de preparação.

A relação dos atletas selecionados para cada um dos
Logo no mês seguinte esse grupo de atletas tem sua eventos internacionais citados anteriormente pode
segunda competição internacional da temporada, o ser encontrada nos canais de comunicação oficiais
3° Campeonato Pan-americano de Kungfu e Taiji- da CBKW.
quan, em San Jose nos Estados Unidos.
A CBKW agradece a todos os atletas e demais envolEm agosto será a vez dos atletas de sanda e taolu vidos nesse processo seletivo pelo engajamento e
(interno e moderno) que disputarão o 8º Campeo- dedicação. Aos que não foram escolhidos dessa vez,
nato Sul-Americano de Wushu, em La Paz na Bolívia. que a oportunidade de treinar com os atletas da seNo sanda foram selecionados 11 atletas de base e leção tenha sido valiosa para que retornem melhores
23 adultos, no taolu 08 atletas de base e 13 adultos. em 2020. Aos selecionados, que a preparação contiAo todo serão 55 atletas na Seleção Brasileira para a nue firme e sem percalços para que os objetivos poscompetição sul-americana.
sam ser alcançados.

Atletas de Wushu Tradicional após simulação de competição.
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Atividades de Wushu Sanda.
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Treino Técnico de Wushu Shuaijiao.

MELHORES DO ANO CBDU TEMPORADA 2018
A Confederação Brasileira do Desporto Universitário
promoveu no último dia 20 de março a premiação
dos atletas que se destacaram nas competições universitárias de 2018.
No Wushu, o atleta homenageado foi Davi Guimarães, da faculdade Anhanguera de Brasília. O atleta
representou o Brasil no 1º Campeonato Mundial Universitário de Wushu, realizado em Macau no mês de
agosto de 2018. Na ocasião, disputou na categoria
sanda masculino até 80kg e conquistou a medalha
de bronze. Além da conquista pessoal, esta foi a primeira medalha conquistada pelo Brasil em eventos
universitários internacionais de wushu.
A parceria entre CBKW e CBDU permitiu que os atletas de wushu se inserissem no contexto das competições universitárias. Tanto nos eventos internacionais
quanto nacionais.
Para o calendário deste ano, está programada para
os dias 23 e 24 de abril a competição de Wushu nos
Jogos Universitários Brasileiros de Lutas, a competição ocorrerá na UnB, em Brasília/DF, e inclui as modalidades de wushu sanda e taolu (interno, moderno
e tradicional). As inscrições para a competição acontecem no início do mês de abril, são abertas a todos
os atletas universitários de wushu e podem ser feitas
através das Atléticas das Instituições de Ensino Superior.

Davi Guimarães, premiado na categoria Wushu.
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