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ATIVIDADES ON-LINE DE QIGONG-SAÚDE
Em meio ao contexto de atividades remotas, a Inter-
national Health Qigong Federation (IHQF), em parce-
ria com especialistas da Chinese Health Qigong Asso-
ciation (CHQA), oferecerá um grande evento on-line 
internacional para os países do BRICS. O 2021 BRICS 
Health Qigong Training Camp contará com ativida-
des entre os meses de julho e setembro, focadas no 
aprofundamento técnico em Baduanjin.

A partir desta programação, a CBKW reuniu uma 
equipe técnica para propiciar um período de prepa-
ração para os praticantes brasileiros de Qigong-Saú-
de. Após divulgação nas mídias oficiais cerca de 250 
praticantes se inscreveram para as atividades pro-
postas pela CBKW. Foram realizados dois encontros, 
nos meses de maio e junho, para revisão da técnica 
do Baduanjin e auxílio nas dúvidas dos praticantes. 

A expectativa agora é pelo início do evento interna-
cional, para o qual mais de 170 praticantes foram 
inscritos. A equipe da CBKW programou atividades 
de suporte para os brasileiros inscritos, visto que al-
gumas dúvidas podem persistir pela natureza técnica 
do evento somada ao fato de ser todo em inglês.

O Qigong-Saúde é uma das vertentes mais inclusi-
vas do Wushu e uma das que melhor se adapta ao 
contexto de atividades remotas. A CBKW fez convite 
aberto à participação em suas mídias e auxilia quem 
tiver interesse em praticar Qigong-Saúde de forma 
regular.

Cronograma de atividades.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem 
(ABCD) promoveu de 23 a 25 de junho o 3º Seminá-
rio Brasileiro Antidopagem. O evento contou com a 
participação das principais entidades esportivas do 
país e promoveu profunda discussão sobre os temas 
propostos em pauta: gestão esportiva antidopagem; 
considerações técnicas e científicas sobre a antido-
pagem; e comunicação antidopagem assertiva e res-
ponsável.

3° SEMINÁRIO BRASILEIRO ANTIDOPAGEM

Divulgação do Seminário.

A CBKW participou com boa parte de sua equipe téc-
nica, a fim de prestigiar o evento e assegurar a atu-
alização dos membros de sua equipe sobre tão im-
portante tema. A CBKW tem acordo de cooperação 
firmado com a ABCD e promove os ideais do esporte 
livre de métodos proibidos, apoiando a campanha 
Jogo Limpo da ABCD e trabalhando a conscientiza-
ção sobre este assunto pela comunidade do Kungfu 
Wushu.
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ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO ON-LINE DE TAIJIQUAN
A Chinese Wushu Association (CWA) promoveu re-
centemente uma grande competição on-line de 
Taijiquan, voltada para os países da América Latina 
e Caribe. Evento do qual o Brasil participou com 56 
atletas de forma muito bem sucedida.

No início de junho foi realizada uma cerimônia formal 
de encerramento do evento. Lideranças do Wushu 
dos países da América Latina e Caribe reuniram-se 
com dirigentes da CWA e o Embaixador chinês Sr. 
Wang Baodong para o cerimonial de encerramento 
da competição.  Os atletas dos 14 países participan-
tes os quais receberam o primeiro prêmio foram con-
vidados e também participaram do evento. 

Na cerimônia, o vice-presidente da CWA, Sr. Zhang 
Zheng, agradeceu o empenho das Federações

ATIVIDADES ON-LINE PARA ATLETAS
Em prosseguimento à agenda divulgada na ocasião 
do 1º Encontro On-line CBKW 2021 no mês de abril, 
a Comissão técnica da CBKW promoveu neste mês de 
junho mais um encontro com os atletas no mesmo 
formato proposto no mês anterior, como programa-
ção específica para cada área técnica.

Os relatórios técnicos foram apreciados na reunião 
de Comitê Técnico realizada no dia 22 de junho, o 
qual também tratou dos preparativo para o 2º Encon-
tro On-line, programado para dia 17 de julho. Na oca-
sião, além de dois períodos de atividades práticas, 
serão oferecidas duas palestras aos participantes. Na 
abertura do encontro a diretoria da CBKW atualiza-
rá os atletas sobre o calendário de competições e no 
início do segundo período uma palestra motivacional 
com o psicólogo Marcos Alves dos Santos.

As atividades para árbitros neste mês de junho teve 
espectros diferentes para cada um dos grupos de ár-
bitros. 

Os árbitros de sanda concentraram esforços no exer-
cício de organização de competições proposto no 
mês de maio, os encontros serão retomados em ju-
lho para avanço com o conteúdo programado. 

A arbitragem de taolu retomou as atividades para es-
tudar performance geral para changquan. Ao final, a 
programação foi atualizada a partir do retorno obti-
do pela pesquisa realizada junto aos praticantes. A 
pesquisa indicou que os resultados da iniciativa es-
tão atendendo às expectativas e permitiu direcionar 
melhor os próximos temas para as necessidades do 
grupo de participantes.

Nacionais e parabenizou os atletas participantes, dis-
se que o evento foi um sucesso e que provavelmente 
haverá outras edições. O Embaixador Wang Baodong, 
representante do departamento da América Latina e 
Caribe junto ao Ministério de Reações Exteriores da 
República Popular da China, fez um caloroso discurso 
sobre a importância dessa ação para promoção da 
cultura e amizade entre os povos e reforçou o apoio 
da China aos países da região. 

No final do cerimonial foi realizada a assinatura sim-
bólica de um memorando de entendimento para 
cooperação técnica entre a CWA e as Federações 
Nacionais de Wushu envolvidas. O Sr. Zhang Zheng 
deixou claro que a CWA não medirá esforços para 
apoiar o crescimento e desenvolvimento técnico do 
Wushu nos países da América Latina e Caribe.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS 

Divulgação da competição nas mídias da CBKW.


