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PROCESSO SELETIVO CBKW 2023
O ano de 2023 começou com intensa movimentação 
na CBKW, com o início do Processo Seletivo visando 
os eventos internacionais de 2023 já nos dias 11 e 
12 de fevereiro. Mas antes de tratar o evento em si, 
é necessário recapitular algumas ações de planeja-
mento que levaram até este momento e mudaram 
aspectos importantes nesse processo. Após debate 
e planejamento extenso no hiato de competições, 
o Processo Seletivo de 2023 foi redesenhado sobre 
alguns importantes alicerces, que serão elencados a 
seguir. 

Critérios de classificação objetivos e transparentes. 
Com a metodologia estabelecida, logo após o en-
cerramento das competições oficiais de 2022 pron-
tamente foram divulgados os atletas classificados, 
permitindo aos atletas o maior tempo possível para 
que organizassem a participação. Com os critérios di-
vulgados, mesmo antes disso boa parte dos atletas já 
sabia de sua classificação por resultados obtidos no 
brasileiro ou pontuação no Ranking CBKW, podendo 
gerir melhor seu planejamento esportivo.

Estabelecimento de um cronograma em duas eta-
pas, que avalia inicialmente atletas classificados por 
critérios secundários, e depois os aprovados nessa 
etapa se juntam aos atletas classificados por crité-
rios principais. A nova metodologia, além de permitir 

um melhor direcionamento do trabalho da Comissão 
Técnica da CBKW, desonera atletas que conquistaram 
uma classificação mais sólida para o processo e au-
menta as chances de participação nos eventos inter-
nacionais.

Antecipação da definição das equipes para o primei-
ro trimestre, permitindo enfoque na preparação da 
equipe e concedendo tempo para captação de re-
cursos. Assim espera-se que os selecionados possam 
se preparar melhor, além de aumentar o volume de 
participantes nos eventos e otimizar os resultados.

Com este contexto estabelecido a Comissão Técnica 
da CBKW recebeu cerca de 120 atletas que foram ava-
liados em dois dias intensos de atividades. A adesão 
superou a expectativas, com a presença de muitos 
atletas que, mesmo já classificados para etapa sub-
sequente, fizeram questão de participar e aproveitar 
o retorno oferecido pelos técnicos para se preparar 
melhor para a etapa seletiva. Os atletas foram ava-
liados com protocolos pré estabelecidos e simulação 
de competição, e a equipe da CBKW determinou os 
atletas que se juntarão aos demais classificados para 
a próxima etapa. Para sanda e taolu esportivo esta 
acontecerá nos dias 25 e 26 de março na FEF UnB em 
Brasília, e para shuaijiao e taolu tradicional nos dias 
01 e 02 de abril na FEF Unicamp em Campinas.

Reunião final com participantes.
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Foto oficial com partipicantes e equipe da CBKW.

A Federação Baiana de Wushu Sanda (FBWS) con-
cluiu recentemente sua certificação junto ao Minis-
tério do Esporte.

Este processo permite não apenas o pleito de finan-
ciamento de projetos junto ao Governo Federal, mas 
que a entidade se beneficie de repasses em projetos 
desenvolvidos pela CBKW que prevejam ações em 
múltiplas frentes. A FBWS se junta a Federação de 
Kungfu Wushu do Distrito Federal (FWDF) como enti-
dade de administração estadual/distrital certificada. 
Logo, com outras entidades em estágio avançado de 
certificação, a modalidade deve se fortalecer ainda 
mais perante os órgãos regulatórios do esporte na-
cional.

FEDERAÇÃO BAIANA CERTIFICADA
Na ocasião da etapa classificatória do Processo Sele-
tivo 2023 realizada em Campinas foram entregues as 
homenagens aos vencedores da premiação Melho-
res do Ano CBKW 2022 de Shuaijiao.

Adriana Moreira dos Santos foi a homenageada na 
categoria Shuaijiao 18+ Feminino, a atleta que se sa-
grou campeã sul-americana na temporada somou 18 
pontos no Ranking CBKW. Miquéias Marques Miran-
da foi o homenageando na categoria Shuaijiao 18+ 
Masculino, campeão brasileiro e sul-americano com 
quatro vitórias em um total de 44 pontos somados 
no Ranking CBKW. As homenagens foram entregues 
pelo técnico de shuaijiao Silvio Kato, que além dos 
números reforçou as virtudes dos homenageados.

MELHORES DO ANO 2022

Melhores do Ano 2022 de Shuaijiao. Logo da FBWS.


