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IWUF APROVADA COMO MEMBRO DA INTERNATIONAL WORLD GAMES ASSOCIATION
A International World Games Association (IWGA) 
oficializou no último dia 28 a inclusão da Federação 
Internacional de Wushu entre seus membros, con-
forme aprovação  na última reunião geral anual da 
IWGA.

O Wushu integrou o programa dos Jogos Mundiais 
como um esporte convidado em 2009, na cidade de 
Kaohsiung em Taipei, e em 2013, na cidade de Cali 
na Colômbia. Em 2022, na cidade de Birmingham 
nos EUA, o Wushu tornará a ser parte do programa, 
como modalidade oficial desta vez. A próxima edição 
dos Jogos Mundiais abrangerá competições de 34 
modalidades esportivas e mais de 200 medalhas no 
total.

Material promocional do evento. Atividades de Taolu Interno.

ATIVIDADES ON-LINE PARA ATLETAS
Em prosseguimento a agenda de atividades divulga-
da na ocasião do 1º Encontro On-line CBKW 2021 no 
mês de abril, a Comissão técnica da CBKW promoveu 
neste mês de maio mais um encontro com os atletas.

Desta vez em um programa mais específico, cada 
área técnica se reuniu com os atletas separadamente 
para execução de atividades pré-definidas. O objeti-
vo foi a manutenção do acompanhamento técnico 
dos atletas e auxílio no direcionamento das ativida-
des para o contexto atual.

Os relatórios técnicos foram apreciados na reunião 
de Comitê Técnico realizada no dia 20 de maio, na 
ocasião os membros identificaram alguns aponta-
mentos para melhoria de atividades futuras e con-
firmaram o seguimento das atividades conforme o 
cronograma planejado no mês de junho.

Logo oficial da próxima edição dos Jogos Mundiais.

Uma nova competição on-line foi chancelada pela 
Federação Pan-americana de Wushu, o 2021 Interna-
tional Taiji-Kungfu Online Tournament. Em fase final 
de inscrições, este evento é mais uma opção para os 
atletas de taolu se manterem ativos em meio a esse 
contexto de restrição das atividades presenciais.

O Brasil participará do evento com 26 atletas inscritos 
em 38 categorias. Os atletas terão a primeira semana 
do mês de junho para gravarem suas rotinas de acor-
do com todas as exigências técnicas do regulamento.

A competição contará com formato de disputa por 
júri técnico e por popularidade. A CBKW compartilha-
rá em suas mídias oficiais os canais de votação assim 
que disponibilizados pela organização. O período de 
votação será de aproximadamente quinze dias com a 
divulgação dos resultados no dia 10 julho.

TORNEIO INTERNACIONAL ON-LINE 
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ADEQUAÇÃO DAS FEDERAÇÕES ESTADUAIS
Conforme determinado na última Assembleia Geral 
Ordinária da CBKW no ano de 2020, as Federações 
Estaduais estão avançando no processo de adequa-
ção estatutária. A decisão foi um desdobramento 
do novo estatuto da CBKW que, conforme determi-
nações legais, exige que suas filiadas operem pelos 
mesmos padrões.

Este é um processo trabalhoso que vem contando 
com grande dedicação das administrações estaduais 
como um todo, que tem se esforçado para atender 
a todos os prazos necessários. A CBKW colocou sua 
Diretoria Jurídica à disposição das entidades e tem 
provido auxílio sempre que acionada.

A expectativa é que para a Assembleia 2021, cerca 
de um ano após o início do processo, toda a estrutu-
ra administrativa da modalidade esteja plenamente 
atualizada de acordo com a legislação em vigor e mé-
todos de gestão atuais.

Inauguração da nova sede da FKFERJ. Mathias Frölich e José Bueno.

NOVA SEDE DA FKFERJ
No dia 20 de maio de 2021, a Federação de Kung Fu 
do Estado do Rio de Janeiro (FKFERJ) inaugurou sua 
nova sede social, localizada na Avenida Presidente 
Vargas 482, sala 1508 no Rio de Janeiro/RJ.

A inauguração contou com a presença de alguns dire-
tores e representantes de associações filiadas, obser-
vados os cuidados de segurança com relação à atual 
situação de saúde pública. 

A Federação Gaúcha de Kung Fu Wushu (FGKW) rea-
lizou no último dia 22 a Assembleia Eletiva para com-
por a nova diretoria que atuará a frente da entidade 
no quadriênio de 2021 a 2024. 

Josué Bueno, presidente, e Matias Fröhlich, vice-pre-
sidente, darão continuidade às atividades da entida-
de, de imediato, com a tarefa de concluir o processo 
de atualização estatutária em curso.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
Em continuidade ao trabalho de aprofundamento 
técnico com árbitros certificados,  foi realizado no 
último final de semana de maio o 6º módulo para ár-
bitros de sanda. Os temas abordados foram a prepa-
ração da área de competição, atribuições do árbitro 
chefe, registrador e cronometrista. 

Como muitos dos árbitros nacionais atuam na organi-
zação  das competições em seus estados, foi propos-
ta uma atividade para exercitar o conteúdo. A partir 
de uma lista de inscritos, foi solicitado aos árbitros 
que organizem todos os preparativos de uma com-
petição. Sorteio, confecção de chaves, confecção dos 
formulários com sequência das lutas em cada bateria 
e organização da cerimônia de premiação. 

Esses temas normalmente não cabem nos cursos re-
gulares, nacionais e internacionais, e neste formato é 
possível fazer  com que o expertise obtido pela CBKW 
chegue também à esfera estadual.

ELEIÇÕES FGKW


