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DIA MUNDIAL E OUTRAS NOTÍCIAS DO QIGONG-SAÚDE
No último dia 11 de setembro foi celebrado em todo
o mundo o Dia Mundial do Qigong-Saúde. A International Health Qigong Federation (IHQF) promoveu
mais de 24 horas de atividades on-line em celebração a data, que envolveram federações e praticantes
da modalidade de todo o mundo. O Brasil participou
deste momento celebração com a confecção de um
vídeo comemorativo e divulgação de atividades programadas por professores brasileiros. Em suas mídias
sociais, a CBKW ainda compartilhou um pouco das
práticas comemorativas.

teve sua primeira reunião após a eleição no mês passado, com a participação do membro Marcus Alves.
O encontro tratou principalmente da aprovação do
orçamento e do detalhamento plano de desenvolvimento da modalidade para o próximo ano.

Além das celebrações, no começo do mês foi realizado o último final de semana de atividades do 2021
BRICS Health Qigong Training Camp, evento virtual
promovido pela IHQF. O evento, que teve seis encontros ao vivo com especialistas chineses para aprofundamento na técnica Baduanjin, foi oferecido de
forma gratuíta aos praticantes inscritos dos países do
bloco BRICS. O Brasil participou do evento com 171
membros inscritos.
No plano administrativo, o Comitê Executivo da IHQF

Dia Mundial do Qigong-Saúde nas mídias da CBKW.

31º CAMPEONATO BRASILEIRO
O 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu está
se aproximando e, enquanto o Comitê Organizador
Local avança com os preparativos em Brasília, o cronograma administrativo do evento segue conforme
planejado.
No dia 23 foi divulgada a relação de Oficiais Técnicos
que atuarão no evento, membros do Júri de Recursos, Árbitro Chefe da competição, Árbitros Principais
que conduzirão as competições em cada uma das
áreas e todo o corpo de arbitragem, uma equipe com
54 membros.
Um dia antes foram abertas as inscrições para a competição. Embora o prazo se estenda por um mês, é
muito importante que atletas procurem suas Federações Estaduais o quanto antes, pois essas precisam
trabalhar prazos internos para conseguir finalizar a
inscrição das delegações estaduais em tempo.

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

Logomarca do 31ºCBKW.
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NOVIDADES SOBRE ARBITRAGEM
O programa de aprofundamento de árbitros iniciado
em outubro de 2020 foi concluído com o último encontro da equipe de arbitragem de taolu, que teve
foco nos elementos de dificuldade do taolu esportivo. O trabalho da Comissão de Arbitragem agora será
direcionado para a preparação dos oficiais técnicos
que atuarão no campeonato brasileiro e familiarização com as novas ferramentas disponíveis.
Nessa edição a equipe de arbitragem contará com
um sistema informatizado, a fim de melhorar a experiência dos atletas. O sistema foi testado com sucesso no Open Brasília de Kungfu Wushu no início do
mês, evento realizado pela Federação de Wushu do
Distrito Federal. No taolu, a integração permitirá a
apresentação dos resultados de forma mais rápida e
com mais detalhes para que o atleta e aqueles que
acompanharem a transmissão. No sanda, além de
prover informações mais detalhadas durante a competição, o sistema permitirá a introdução da pontuação em tempo real para técnicos e espectadores.

Nesse mês de setembro os árbitros principais selecionados para a competição tiveram o primeiro contato
com a ferramenta, para entendimento da operação
em competição. O processo avançará agora para o
treinamento dos árbitros de pontuação, com prática
remota nas novas ferramentas.

Teste do sitema de pontuação no Open Brasília.

WEBINÁRIOS DE EDUCAÇÃO ANTIDOPAGEM
A International Wushu Federation (IWUF) e outras
quatro federações internacionais, em colaboração
com a International Testing Agency (ITA), estão oferecendo uma série de webinários educacionais sobre
antidopagem para os dirigentes das entidades nacionais de administração das modalidades esportivas
envolvidas. A equipe CBKW está participando, mantendo seu compromisso com o movimento antidopagem e se mantendo atualizada para continuar o desenvolvimento do tema com a comunidade brasileira
do Kungfu Wushu.
A iniciativa, que é parte do planejamento anual da
Coordenação de Antidopagem da IWUF, contempla
cinco palestras virtuais com temas diversos de especial interesse do público alvo, os dirigentes esportivos, como as possíveis violações ao Código Mundial
de Antidopagem e responsabilidades das partes envolvidas. Iniciado no último dia 16, o ciclo de palestras tem previsão para encerramento em 14 de outubro.
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Divulgação do cronograma.

