cbkw.org.br

NEWSLETTER CBKW
SETEMBRO 2022

/cbkwoficial
@cbkwoficial

2022 FISU WORLD COMBAT GAMES
O wushu universitário esteve em foco no mês de setembro, a modalidade integrou o programa do 2022
FISU World Combat Games, evento destinados a múltiplas modalidades de combate cuja a competição de
wushu foi realizada nos dias 19 a 25 de setembro na
cidade de Samsun, Turquia.

árbitro chefe assistente.
O próximo evento do calendário internacional de
wushu universitário está agendado para 29 de julho a 03 de agosto de 2023, os Jogos Mundiais FISU
2023, com sede na cidade de Chengdu na China.

Com suporte da Confederação Brasileira do Desporto Universitário o Brasil participou com o atleta da
UFMT Gabriel Pedroso de Almeida e o técnico Antonio Carlos Silva. A chave do brasileiro contou com
oito atletas e o sorteio colocou um cenário bem desafiador. Logo nas quartas de final um adversário de
Hong Kong que, apesar de impor um combate duro,
foi superado pelo brasileiro por dois rounds a um. O
desafio na semifinal foi ainda maior, contra um atleta
da principal força do sanda internacional na atualidade, o Irã. Apesar de conseguir equilibrar as ações do
combate, Gabriel foi superado e encerrou sua participação com uma valiosa medalha de bronze.
O Brasil ainda contou com a participação no evento
de Marcus Alves, selecionado para o evento como

Pódio da categoria sanda 60kg.

32º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
Nos dia 12 a 16 de outubro a cidade de Goiânia receberá o principal evento nacional do calendário oficial
da CBKW. O 32º Campeonato Brasileiro de Kungfu
Wushu contará com participação de cerca de 570
atletas de 20 estados.
Com os principais preparativos já realizados é essencial que todos os participantes atentem-se aos detalhes da programação divulgada no portal da CBKW.
Atletas, técnicos e árbitros deverão passar pelo processo de credenciamento, protocolo essencial para
identificação prévia daqueles que terão acesso às
áreas de aquecimento e competição, visando trazer
celeridade às competições. Para os atletas de combate outro importante ponto é o horário determinado para as pesagens oficiais.
A equipe da CBKW aguarda ansiosamente todos
os participantes para mais este grande evento do
wushu nacional.
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Logo do 32ºCBKW.

