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 1º ENCONTRO ON-LINE CBKW 2021
A CBKW realizou no último dia 10 de abril o 1º en-
contro on-line com atletas nesse ano de 2021. A ini-
ciativa, projetada para manter o contato com a base 
de atletas de elite da modalidade e prover orienta-
ção técnica mesmo no contexto do distanciamento 
social atingiu as metas traçadas pelo Comitê Técnico 
da CBKW.

A ação contou com palestras informativas sobre o 
calendário de atividades e sobre prevenção de le-
sões no contexto atual de treinamentos, a última 
com contribuição da fisioterapeuta da CBKW, Andrea 
Ceregatti. As transmissões no canal de Youtube da 
CBKW contaram com grande participação da comu-
nidade do Kungfu Wushu.

O foco principal esteve nas atividades práticas pre-
paradas pelos Técnicos da CBKW visando a recupe-
ração da forma ideal de competição em face das 
perspectivas do calendário. A comissão técnica se 
dividiu em salas com grupos específicos, com os 
técnicos Antonio Silva e Adriano Pitoli no sanda,

Silvio Kato no shuaijiao, Paulo Hiroshi Sakanaka e Vil-
ma Kurihara no taolu interno, Luiz Carlos Nascimento 
no taolu esportivo, Renato Feijó, José Carlos Barbo-
sa e Nina Silvestre no tradicional. Esta equipe atuou 
com mais de 160 atletas provenientes de todas as 
regiões do País por dois períodos de exercícios espe-
cíficos e avaliações.

Posteriormente à ação, no dia 15 de abril, o Comitê 
Técnico da CBKW se reuniu para avaliar as atividades 
e debater ajustes para melhorias possíveis para as 
próximas atividades. Em linhas gerais o 1º Encontro 
On-line CBKW 2021 contou com ótima recepção das 
partes envolvidas e avaliação positiva da Comissão 
Técnica, e a reunião serviu apenas para deliberações 
pontuais visando melhorar a experiência dos atletas 
nas atividades on-line.

A Comissão Técnica possui agenda definida para os 
meses de maio e junho, com atividades preparadas 
para dar continuidade à proposta iniciada no 1º En-
contro On-line CBKW 2021.

Equipe CBKW na palestra de abertura. Andrea Ceregatti palestrando sobre lesões na pandemia.

Atividades da Comissão Técnica. Reunião do Comitê Técnico.
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RESULTADOS DO CAMPEONATO ON-LINE DE TAIJIQUAN
A Associação Chinesa de Wushu promoveu uma 
Competição On-line de Taijiquan neste mês de abril. 
A competição abrangeu praticantes de Taijjiquan de 
todas as idades e as premiações feitas tanto por ava-
liação de árbitros como por votação popular, anga-
riando milhões de acessos e grande visibilidade.

O Brasil participou com 56 atletas que obtiveram óti-
os resultados. Ao todo foram 79 apresentações pre-
miadas em suas categorias, com destaque para os 
atletas Roque Neto, Beatriz Pavan e William Pense, 
que obtiveram o 1º prêmio em ambas as categorias 
disputadas.

Conteúdo trabalhado 5º módulo de sanda. Conteúdo trabalhado 6º módulo de taolu.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
O trabalho de aprofundamento técnico com árbitros 
certificados segue avançando. Neste mês foram reali-
zados o 5º módulo para árbitros de sanda, bem como 
6º módulo para árbitros de taolu. 

O módulo de Sanda abordou os temas pesagem, 
sorteio, confecção de chaves, numeração das lutas 
e programação de uma competição. No taolu foi 
trabalhado o método de aplicação de deduções de

outros erros, tanto em rotinas esportivas quanto tra-
dicionais.

A programação de atividades chegou à metade e 
passa agora por uma avaliação por parte dos parti-
cipantes. O objetivo é coletar as percepções sobre 
este novo formato de aulas e providenciar os ajustes 
necessários para otimizar a experiência dos árbitros 
durante as atividades.

Contador de acessos e votos do sítio eletônico da competição.

Resultados disponíveis em: cut.ly/vmc0nnu
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JOGOS MUNDIAIS UNIVERSITÁRIOS ADIADOS
Os Jogos Mundiais Universitários FISU 2021 foram 
adiados. A competição originalmente programada 
para ser realizada em agosto de 2021, na cidade de 
Chengdu na China, foi reagendada para 2022 devi-
do à situação global da COVID-19 e às restrições de 
viagens internacionais. A decisão foi tomada conjun-
tamente pela Federação Internacional de Esportes 
Universitários (FISU), pela Federação de Esportes 
Universitários da China (FUSC) e pelo Comitê Orga-
nizador do evento, que confirmaram a manutenção 
ainda do nome e logotipo do evento. As novas datas 
serão anunciadas futuramente.

A decisão tomou como base todo o contexto da 
pandemia, mas foi muito reforçada por alguns as-
pectos específicos do impacto na vida esportiva dos 
atletas. Muitos tiveram sua rotina de treinamentos 
prejudicada pelos longos fechamentos dos campi 
universitários e suas instalações esportivas.  Além 
disso, a perspectiva de melhorias na situação da 
saúde pública no próximo ano, possibilitam treina-
mentos prejudicada pelos longos fechamentos dos 
campi universitários e suas instalações esportivas.  
Além disso, a perspectiva de melhorias na situação 
da saúde pública no próximo ano, possibilitam um 
evento em 2022 com potencial consideravelmente

maior de oferecer a experiência formativa com os 
padrões prezados pela FISU, e assim contribuir de 
forma mais efetiva para a formação de líderes para o 
futuro por meio da experiência no esporte universi-
tário internacional.

No anúncio do adiamento FISU, FUSC e o Comitê Or-
ganizador reforçaram que as decisões visam proteger 
a segurança e a saúde de todas as pessoas envolvi-
das, incluindo atletas e cidadãos, e que continuarão 
a promover a preparação para garantir o sucesso dos 
Jogos Mundiais Universitários FISU 2021.

REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
O Conselho Administrativo da CBKW, constituído 
na última atualização estatutária realizada no final 
de 2020, reuniu-se pela 1ª vez em cumprimento as 
suas normas regimentares. Estiveram presentes os 
membros do órgão Rafael Uliani e Daniel Dionísio, 
presidente e vice da CBKW, Paula Amidani e Marcelo 
Yamada, presidente e vice da ANAKW, Bruk Lee, re-
presentante das federações estaduais e Enio Cuono, 
representante da sociedade civil, além dos convida-
dos Marcus Alves e Paula Maciel do corpo adminis-
trativo da CBKW e dos presidentes dos órgãos inde-
pendentes Kao Chain Tou, Conselho de Ética, e José 
Antônio Silva, STJD do Kungfu Wushu.

Por se tratar da 1ª reunião do órgão a pauta tratou 
de apresentar a todos o contexto atual. Rafael Uliani 
apresentou os projetos da gestão, o desenvolvimento

do trabalho até o presente momento e as próximas 
etapas programadas. A partir desta apresentação os 
membros presentes fizeram seus apontamentos e 
contribuições para que a gestão da CBKW possa me-
lhorar o curso das ações na condução da entidade. O 
Conselho tornará a se reunir em outubro.  

1ª Reunião do Conselho Administrativo da CBKW.

Logomarca dos Jogos Mundiais Universitários FISU 2021.


