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DELEGAÇÃO BRASILEIRA OBTÉM ÊXITO NAS COMPETIÇÕES SUL-AMERICANAS
O Wushu brasileiro esteve representado no final
do mês em duas competições Sul-americanas realizadas paralelamente na cidade de Montevidéu no
Uruguai. Uma delegação com 59 atletas participou

do 2º Campeonato Sul-americano de Kungfu e da
2ª Copa Sul-americana de Sanda, e, bem sucedida,
manteve o Brasil como principal força da modalidade
na região.

Atletas de Wushu Interno, Shuaijiao e Tradicional.

2º CAMPEONATO SUL-AMERICANO
DE KUNGFU

2ª COPA SUL-AMERICANA
DE SANDA

O Campeonato Sul-americano envolve a participação
de atletas ddos departamentos de Wushu Interno,
Shuaijiao e Tradicional. A equipe brasileira apresentou-se com muita solidez e todos os atletas da equipe
conquistaram medalhas na competição, sendo que a
maioria alcançou o lugar mais alto no pódio.

A Copa Sul-americana de Sanda, embora seja o evento de menor importância no calendário de 2018, foi
utilizada estrategicamente pela Comissão Técnica
para treinamento e avaliação dos atletas.
Aos jovens que representarão o Brasil no Mundial
Júnior em julho foi oportunizado um desafio internacional cerca 40 dias antes do evento, o que lhes traz
experiência e possibilidade para receber orientações
técnicas. Para os atletas adultos a competição será
um dos critérios para formação do time para o Pan-americano de novembro.

Para os departamentos de Shuaijiao e Tradicional a
competição representa o principal evento de 2018, e
o bom desempenho corrobora positivamente para o
trabalho de preparação da equipe nos treinos deste
ano. Para o departamento de Interno, a competição
permitiu o aprimoramento dos atletas, e as atenções
voltam-se agora para o principal campeonato des- A equipe como um todo apresentou um bom desemtinado aos estilos internos neste ano, o Mundial de penho e conquistou 14 medalhas, sendo 10 de ouro,
Taijiquan, a ser realizado em setembro.
02 de prata e 02 de bronze.

Competição de Shuaijiao no Sul-americano.
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Atletas de Wushu Sanda.
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O MUNDIAL JÚNIOR ESTÁ CHEGANDO

PREPARATIVOS PARA 29ºCBKW E 3ºCBUW

O período de inscrições para o 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu se encerrou no último dia 25.
O evento que acontecerá pela primeira vez no continente americano, na cidade de Brasília, contará com
a participação de atletas provenientes das cinco regiões continentais.

Seguindo os preparativos para a realização do XXIX
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu (29ºCBKW)
e do 3º Campeonato Brasileiro Universitário de
Wushu (3ºCBUW) membros da Diretoria da CBKW e
do Comitê Organizador se reuniram com autoridades
e empresários da cidade de Londrina. Dentre eles o
Prefeito de Londrina Marcelo Belinati, o Vereador
Jairo Tamura, o Diretor da Fundação de Esportes de
Londrina Fernando Madureira e Presidente do Londrina Convention Bureau Arnaldo Falanca.

Além dos participantes, dentre equipe técnica, organização, voluntários e profissionais terceirizados, estima-se que serão mais de 3000 pessoas envolvidas
na realização deste grande evento.
Os preparativos para receber o maior evento das categorias de base segue em ritmo acelerado para que
todos os participantes inscritos tenham uma ótima
estada no Brasil e levem excelentes memórias da
competição.

Alunos da UnB em treinamento para o voluntariado.

Um aspecto essencial para a realização do Mundial
Júnior é o trabalho dos voluntários. Cerca de duzentas pessoas se inscreveram e já se preparam para auxiliar na realização da competição internacional.
A Universidade de Brasília (UnB) é responsável por
3/4 do total de voluntários, através da iniciativa de
reverter a atuação como voluntário como créditos
para seus alunos. A ação foi um sucesso e a grande
adesão se confirmou nos encontros para treinamento do voluntariado.

O objetivo da reunião foi tratar da agenda durante
período do evento, uma vez que que a cidade receberá a visita oficial de representantes do Consulado
Geral da China, além de reiterar o apoio dos setores
público e privado da cidade de Londrina para a realização do Campeonato Brasileiro.

Setores público e privado apoiam a competição nacional.

As competições serão realizadas no período de 05 a
09 de setembro em Londrina. Se o 29ºCBKW já está
consolidado como principal competição da modalidade nacionalmente, o 3º CBUW visa de fomentar o
desenvolvimento do Wushu universitário no país.
O Wushu foi incluído em 2017 na Universiade, neste ano ocorrerá o 1º Mundial Universitário realizado
através de parceria entre as Federações Internacionais Universitária e de Wushu.

Com a solidificação do Wushu como esporte univerNão existem eventos desse porte sem bons voluntá- sitário internacionalmente o 3ºCBUW visa oferecer
rios. A UnB, seus alunos e todos os demais inscritos aos atletas universitários do Brasil um caminho para
são essenciais no êxito do mundial. A CBKW agrade- se inserirem nesse contexto, e fazerem parte de uma
ce o apoio e deseja uma ótima experiência a todos.
história que tem tudo para ser grandiosa.
Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados

