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GYMNASIADE ADIADA PARA 2022
A International Sport School Federation (ISF), em
decisão conjunta com a China School Sports Federation e o Comitê Executivo da 18ª GISF Gymnasiade
Jinjiang 2020, anunciou o adiamento do evento. Planejada, após adiamento em 2020, para 16 a 23 de
outubro de 2021, a Gymnasiade foi reagendada para
26 de novembro a 03 de dezembro de 2022.
A Federação Internacional e o Comitê Organizador
consideram que a prioridade é a segurança e saúde
dos estudantes-atletas e de todas as pessoas envolvidas. Em vista da atual situação global da pandemia
da Covid-19 e do retorno obtido dos países membros
da ISF, entenderam que a realização do evento deste
porte este ano continuaria sendo um desafio para todas as partes envolvidas.

Logo da Gymnasiade.

REPRESENTANTE DO BRASIL ELEITO PARA O COMITÊ EXECUTIVO DA IHQF
A International Health Qigong Federation, entidade
que coordena o Qigong-Saúde em todo mundo, realizou no último dia 14 de agosto sua Assembleia Geral de forma virtual, com participação de 50 países e
regiões.
Além do relatório técnico de atividades da modalidade, que abordou o andamento do plano de desenvolvimento da modalidade, esta Assembleia elegeu
os membros do Comitê Executivo para o próximo
quadriênio. Foram eleitos um presidente, um vice-presidente executivo, quatro vice-presidentes e dez
membros, que formam o colegiado responsável pelas decisões administrativas da entidade. Dentre os

membros eleitos está o atual Secretário Geral da
CBKW, Marcus Vinicius Fernandes Alves, que há anos
tem sido uma importante figura de mediação da entidade com a América Latina e o Caribe e, a partir
de agora, passa a ocupar um cargo formalmente na
entidade.
A eleição é um reconhecimento pela contribuição
para com a modalidade nos últimos anos e uma grande oportunidade de trazer cada vez mais a América
Latina para o primeiro plano nas tomadas de decisão
futuras da entidade internacional. A CBKW parabeniza Marcus Alves pela conquista e deseja sucesso na
nova empreitada.

Assembleia Geral IHQF.

Marcus Alves durante a Assembleia.
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CONGRESSO TÉCNICO VIRTUAL
Com a recente confirmação do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu para dezembro, a equipe
técnica da CBKW segue avançando com os preparativos para a competição nacional. No último dia 22
foi realizado um Congresso Técnico Virtual para dirigentes das entidades estaduais, evento que contou
com a participação de mais de 80 dirigentes, dentre
os quais estavam representantes de 16 estados.

preenchimento e algumas novidades introduzidas
para facilitar o processo de conferência das equipes
pelas Federações Estaduais. No final foi dada oportunidade aos participantes para tirarem dúvidas.

O objetivo da iniciativa foi apresentar e explicar detalhadamente as principais novidades do Regulamento
Geral da competição. O documento sofreu algumas
alterações em relação a edições anteriores, a principal foi uma reorganização das categorias para trazer
maior clareza para os participantes de sua conexão
com Ranking Nacional de Atletas de Wushu, implementado em 2020. Em seguida, a ficha de inscrição foi
apresentada para todos os presentes com exemplos de

As inscrições de atletas para o Campeonato Brasileiro são feitas pelos dirigentes das Federações filiadas, e este contato prévio à abertura de inscrições
é muito importante. Desta forma, com segurança de
todos os aspectos do regulamento, cada Estado pode
estabelecer uma comunicação mais eficiente com os
atletas que integrarão suas equipes e assegurar que
todos sejam inscritos apropriadamente. A iniciativa,
derivada do momento de encontros on-line, permitiu alcançar todas as regiões do país com bastante
eficiência e deve ser mantida para edições futuras
da competição nacional, mesmo em um cenário sem
quaisquer restrições para eventos presenciais.

DIA MUNDIAL DO KUNGFU WUSHU

CBKW CERTIFICADA EM SÃO PAULO

No último dia 07 de agosto foi celebrado em todo o
mundo o Dia Mundial de Kungfu Wushu. Sob a coordenação da International Wushu Federation (IWUF),
federações, entidades de prática, mestres, professores, atletas, praticantes e aficcionados pela modalidade utilizaram as mídias sociais para celebrar a modalidade.

Após o intenso processo de estruturação administrativa feito pela CBKW em 2020 a entidade segue
cumprindo etapas para viabilizar o financiamento de
projetos. A última conquista obtida foi a finalização e
aprovação do cadastro junto à Secretaria de Esportes
do Estado de São Paulo.

O Brasil não ficou de fora deste momento, e a CBKW
utilizou suas mídias para compartilhar algumas manifestações da comunidade nacional do Kungfu Wushu
nas mídias sociais. Cada um a sua maneira, com uma
mensagem, uma imagem ou uma lembrança, todos
reforçando a importância do Kungfu Wushu em suas
vidas.

Após concluir o processo de adequação estatutária e
receber a certificação em âmbito nacional, esta certificação no Estado de São Paulo, no qual a entidade está sediada, oferecerá mais oportunidades para
submissão de projetos. A expectativa é que com mais
frentes de ação as possibilidades de captação de recursos aumentem e seja possível viabilizar mais projetos.
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IWUF LANÇA COMPETIÇÃO VIRTUAL DE TAOLU
A International Wushu Federation (IWUF) anunciou
no início do mês uma nova competição on-line para
atletas de taolu esportivo e interno, o 2021 IWUF International Virtual Taolu Competition. Por se tratar
de uma competição com limite de vagas, o Comitê
Técnico trabalhou para estabelecer rapidamente os
critérios de convocação e assegurar a maior participação possível de atletas brasileiros.

Os atletas foram convocados por critérios de ranqueamento e histórico nas modalidades de competição
abrangidas pelo regulamento. Nos próximos dias a
CBKW finalizará a inscrição da equipe, que contará
com cerca de 20 atletas. Os atletas participantes terão 45 dias para se preparem para as gravações dos
vídeos de competição, programadas para a segunda
quinzena de outubro.

Conteúdo promocional do evento.

MÓDULOS ON-LINE PARA ÁRBITROS
O programa de aprofundamento de árbitros iniciado do programa. Foram abordados temas bem especíem outubro de 2020 vai se aproximando do final.
ficos das competições de sanda, quedas de sacrifício
e saídas, determinação do vencedor do round e da
No início do mês a equipe de árbitros de taolu se luta, vitória absoluta, round robin e protocolo para
reuniu para o penúltimo encontro do programa, para recursos durante as lutas.
tratar performance geral em Cailifoquan. O conteúdo
preparado pela Comissão de Arbitragem e pelo Co- Daqui por diante, o foco dos trabalhos com a equipe
mitê Técnico da CBKW contou com a contribuição da de arbitragem será concentrado na equipe que atuespecialista no estilo Silvia Bianchi, e tratou de trazer ará no 31º campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.
detalhes sobre este estilo tão popular nas competi- Serão atividades direcionadas para as necessidades
ções nacionais. O último módulo para árbitros de ta- imediatas da competição e familiarização com alguolu está previsto para o início de setembro.
mas novas ferramentas que serão implementadas
nessa edição. Essas atividades começarão após a diNo último final de semana de agosto foi a vez dos vulgação dos oficiais relacionados para a competição
árbitros de sanda se reunirem para o último módulo nacional, agendada para 23 de setembro.
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