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PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO MUNDIAL UNIVERSITÁRIO
Agosto foi marcado pela consolidação de mais um
evento internacional de Wushu, o Campeonato Mundial Universitário de Wushu, cuja a primeira edição
foi realizada no começo do mês em Macau. O novo
evento é fruto da parceria entre IWUF (International
Wushu Federation) e FISU (International University
Sports Federation) , iniciada há alguns anos e que
como ações mais relevantes tivemos a inclusão do
Wushu no programa da Universiade em 2017 e a criação deste evento dedicado somente ao Wushu.
O Brasil se fez presente nessa edição histórica com
uma delegação de cinco membros. Sob supervisão
de Daniel Dionisio três atletas de taolu e um de sanda
apresentaram bom desempenho e obtiveram resultados expressivos.

Delegação Brasileira no Mundial Universitário.

No Taolu Brenda Santos foi 10ª em Jianshu e 8ª em
Quangshu, Gabriel Nakamura 8º em Nanquan e 9º
em Nangun, e Johnathan Leite 12º em Changquan. O
resultado mais expressivo veio no Sanda, com medalha de bronze para Davi Guimarães na categoria até
80kg. O atleta fez boa luta nas semifinais, mas infelizmente teve sua participação interrompida por lesão.

Gabriel Nakamura, Nanquan, 8º lugar.

Após retornar de Macau, Daniel Dionisio e mais dois
atletas foram em visita oficial até a CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário) para
apresentar relatório técnico da participação do Brasil à entidade. Os membros da delegação foram bem
recebidos e a CBDU publicou nota oficial sobre o desempenho da equipe no Mundial Universitário a partir das informações recebidas.
A expectativa é que este evento, de periodicidade
ainda não definida, seja a referência para desenvolvimento o Wushu como esporte universitário mundialmente. Em âmbito nacional, CBKW e CBDU seguem
com parceria, organizando competições oficiais e
promovendo a modalidade no meio universitário.

Davi Guimarães, medalha de bronze, no pódio.

No próximo mês, o desafio se coloca para os atletas
universitários no 3º Campeonato Braileiro Universitário de Wushu. Em Londrina, no Paraná, a competição acontecerá paralelamente ao 29º Campeonato
Brasileiro de Kungfu Wushu.
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Delegação Brasileira visita a CBDU.

