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5º CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
A realização do 5º Campeonato Brasileiro Universitário de Wushu está confirmada, a competição ocorrerá nos dia 08 e 09 de dezembro em Brasília/DF, e
as inscrições foram prorrogadas até 10 de novembro.

pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Em 2022 o wushu integrará o programa
oficial de competições dos Jogos Mundiais Universitários FISU, a serem realizado em Chengdu na China.

A competição universitária tem sido realizada em paralelo ao Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu
desde 2016, com o intuito de aproveitar a presença
da comunidade do Kungfu Wushu para o fomento
do esporte universitário. O objetivo é aproximar os
praticantes deste segmento e estimular a participação nos JUBs de Lutas e outros eventos organizados

A 5ª edição do nacional universitário acontecerá paralelamente às competições das categorias de base
do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu, visando evitar conflitos para aqueles que participem
de ambos os eventos. O regulamento contendo todas as informações da competição está disponível
nas mídias oficiais da CBKW.

PALESTRA SOBRE QIGONG-SAÚDE
Os praticantes sobre Qigong-Saúde puderam contar
com mais uma atividade especial no último dia de
outubro, o oferecimento palestra on-line pelo colaborador Victor Serôa.
A palestra abordou fundamentos da medicina chinesa, como Yin Yang, substâncias vitais e os 5 Movimentos, bem como fundamentos do Qigong para a Saúde
tais quais postura correta, respiração e mentalidade.
Em duas horas de palestra, cerca de 80 participantes
puderam apreciar o conteúdo e sanar suas dúvidas
relacionadas ao assunto.
Ainda neste ano há previsão para a realização de outros eventos similares relacionados ao Qigong-Saúde, em breve detalhes serão divlgados nas mídias
oficiais da CBKW.

Divulgação da palestra nas mídias da CBKW.
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JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS
Assim como para o Kungfu Wushu, o cenário do segundo semestre também é de retomada para o desporto universitário. A competição escolhida para este
momento pela Confederação Brasileira do Desporto
Universitário (CBDU) foi os Jogos Brasileiros Universitários (JUBs), evento realizado em Brasília e que movimentou cerca de 4000 atletas na segunda semana
de outubro.
Embora o Kungfu Wushu não integre o programa
dessa competição em especifico, a CBKW esteve representada no cerimonial de abertura pelo seu vice-presidente Daniel Dionisio. Além de atender ao

evento, na oportunidade pode interagir com importantes figuras de cenário político e esportivo nacional, como o Secretário Especial do Esporte Sr. Marcelo Reis Magalhães, o Deputado Federal Sr. Julio
Cesar Ribeiro e obrviamente o Presidente da CBDU
Sr. Luciano Cabral.
A expectativa é pela retomada dos JUBs de Lutas com
a participação do Kungfu Wushu em 2022, bem como
pela confirmação das datas dos eventos universitário
internacionais adiados em decorrência da pandemia,
como os Jogos Mundiais Universitários FISU e 2º
Campeonato Mundial Universitário de Wushu.

Sr. Julio Cesar Ribeiro, Sr. Marcelo Reis Magalhães, Sr. Luciano Cabral, Sr. Daniel Dionisio.

PREPARAÇÃO DA ARBITRAGEM

ASSEMBLEIAS GERAIS

Neste mês de outubro foi iniciado o trabalho de preparação da equipe de árbitros que atuarão no 31º
Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.

As assembleias gerais da CBKW de 2021 já tem data
para acontecer, o próximo dia 13 de novembro, conforme Edital de Convocação divulgado no último dia
13 de outubro. As assembleias serão realizadas de
forma presencial na sub sede da CBKW e virtualmente para os representantes das filiadas legalmente habilitados.

Após um extenso programa realizado para uniformização de critérios, o foco agora é na familiarização
com a operação das novas ferramentas de pontuação. O objetivo é assegurar que os oficias técnicos do
evento possam empregar seu conhecimento da melhor forma possível para propiciar uma competição
justa e com mais celeridade para todos os atletas.
As equipes das diferentes modalidades têm se reunido isoladamente para melhor atender as especificidades de cada área técnica. As atividades continuarão no mês de novembro.

As assembleias tratarão do cumprimento das obrigações legais da CBKW, como a prestação de contas
anual e apresentação dos relatórios administrativo e
técnico, bem como outras pautas detalhadas no Edital. Na mesma data da divulgação todas as filiadas
da CBKW, incluindo a Associação Nacional dos Atletas de Kungfu Wushu, receberam toda a dumentação
que será apreciada para análise e sugestões.
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