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PLANEJAMENTO 2022
O Comitê Técnico da CBKW se reuniu no início do
mês para traçar o planejamento técnico da entidade
para o ano de 2022. Neste ano há grande expectativa
para uma retomada definitiva do calendário de competições e retração do cenário pandêmico, o que demanda também a readequação dos órgãos da CBKW
para atender a demanda.
Nesse cenário a pauta inicial foi o processo seletivo.
A programação inicialmente não se fez possível devido à permanência de algumas restrições de atividades junto às universidades parceiras da CBKW, que
mantêm algumas medidas de prevenção à Covid-19.
Nesse contexto, foi aprovado o reinício do processo
de forma on-line no dia 12 de março, na ocasião os
atletas serão informados do calendário de competições atualizado e sobre como será conduzida a seleção de atletas para eventos internacionais no atual
contexto.
O tema subsequente foi a atualização do Regulamento Técnico do Campeonato Brasileiro de Kungfu
Wushu para a edição de 2022, que está em processo

de finalização e em breve será disponibilizado para
as federações filiadas e divulgado nas mídias oficiais
da CBKW.
A reunião seguiu-se com diversos itens para assegurar o cumprimento do escopo do Comitê. Destacam-se o processo de solicitação de dados técnicos
às Federações Estaduais, a atualização do calendário
de competições e necessidade de atuação em cada
evento confirmado, a atualização de diretrizes associadas aos sistemas de graduação e retomada das
atividades a eles relacionadas, bem como planejamento de ações para o desenvolvimento técnico do
Wushu no Brasil.
O Comitê Técnico da CBKW segue seu trabalho para
dar vazão às necessidades técnicas para manutenção
e desenvolvimento do wushu no Brasil, o órgão se
reunirá novamente no final do mês de março para
avaliação do início das atividades do processo seletivo, acompanhamento das demais atividades desenvolvidas no período e dar continuidade das ações
cotidianas do órgão.

3º CAMPEONATO NORDESTE DE KUNGFU WUSHU
A cidade de Penedo/AL sediará nos dias 26 e 27
de março o 3º Campeonato Nordeste de Kung Fu
Wushu. O evento conta com a organização da Federação Alagoana de Kung Fu Wushu (FAKFU) e o apoio
da CBKW. O evento terá competições de Sanda, Taolu
Esportivo, Taolu Tradicional e Taolu Tradicional Adaptado, em conformidade com as regras estabelecidas
pela CBKW.
De acordo com o presidente da FAKFU, Soté Alves,
a realização do Campeonato Nordeste tem como finalidade o aprimoramento técnico das equipes, bem
como fomentar o esporte na região. “Estamos preparando um evento que busca se consolidar cada vez
mais no calendário de competições e servir de etapa
importante para que os atletas da Reginao Nordeste se aperfeiçoem e testem seus limites. Esperamos
todos de braços abertos em terras alagoanas”, pontuou.
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Arte de divulgação do evento.
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JOGOS MUNDIAIS BIRMINGHAM 2022
Neste ano o wushu integrará o programa de competições de mais um importante evento multidisciplinar
internacional, os Jogos Mundiais, que ocorrerão de
09 a 14 de julho na cidade de Birmingham nos Estados Unidos.

país ainda contará com o técnico Gabriel Nakamura
e com o árbitro convocado pela IWUW Maximilian
Kobayashi.

A participação nos grandes eventos esportivos ajuda a fortalecer o esporte na busca por espaço no
O Brasil teve dois atletas convidados para as com- cenário olímpico, assim como a constante presença
petições de Changquan, Michele Silva no feminino e de representantes brasileiros nestes eventos ajuda a
Márcio Coutinho no masculino. A representação do sedimentar a força do País na modalidade.

Logo oficial dos Jogos Mundiais 2022.

RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

SELETIVA NACIONAL GYMNASIADE

A CBKW renovou neste mês a certificação que habilita a entidade a pleitear projetos junto ao Ministério
da Cidadania através da Secretaria Especial do Esporte.

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar
(CBDE) comunicou a suspensão da Seletiva Nacional
para a Gymnasiade na modalidade Wushu, que seria
realizada no mês de março em Aracaju/SE.

A CBKW segue trabalhando na formatação dos projetos da gestão nos moldes estabelecidos pela Secretaria, visando desta forma expandir o desenvolvimento
da modalidade nacionalmente através do financiamento público/privado.

A Gymnasiade tem previsão de ser realizada no final
do ano em Jinjiang na China. Ante o cenário internacional atual, a CBDE acompanhará sua confirmação
e comunicará futuramente sobre a realização ou não
de uma seletiva de wushu para a Gymnasiade.

Certificação renovada.

Seletiva suspensa.

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

