
/cbkwoficial

@cbkwoficial

cbkw.org.br

NOVEMBRO 2021
NEWSLETTER CBKW

Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados.

ASSEMBLEIA GERAIS 2021
Foram realizadas no último dia 13 as Assembleias 
Gerais da CBKW de 2021. Participaram destas as Fe-
derações Estaduais legalmente habilitadas e a repre-
sentação dos atletas com com um terço dos votos 
válidos, constituída por quatro integrantes conforme 
indicação formal da Associação Nacional dos Atletas 
de Kungfu Wushu.

Na ocasião foi apresentada e aprovada por unanimi-
dade a prestação de contas do exercício de 2020, bem 
como de janeiro a julho de 2021. Estas acompanhadas 
dos demonstrativos financeiros detalhados e parece-
res favoráveis do Conselho Fiscal. Outro importante 
tema foi a aprovação do Regulamento de Transferência

de Atletas entre Estados, que define as regras a se-
rem cumpridas para que um atleta passe a represen-
tar outra Federação em competições nacionais. Esta 
importante regulamentação traz seguranças para 
ambas as partes, para a a Federação Estadual na con-
dução de suas atividades, assim como para o atleta, 
que passa a ter um processo bem definido na even-
tual necessidade de mudar seu Estado de atuação.

As atas de Assembleia foram a registro em cartório 
e em breve sernao disponibilizadas integralmente na 
área de transparência do sítio eletrônico da CBKW, 
junto com todos os documentos anexos apreciados 
nas Assembleias Gerais.

Divulgação nas mídias da CBKW. Assembleia Geral em curso.

Brasília está preparada para receber as delegações 
do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu. O 
Comitê Organizador Local trabalhou intensamente 
nos últimos meses e faz agora os ajustes finais para 
recepção dos oficiais, técnicos e atletas participantes 
do evento. Todas as informações sobre o evento es-
tão sendo divulgadas nas mídias oficias da CBKW e 
da Federação de Wushu do Distrito Federal (FWDF), 
e assim será até a conclusão do evento. 

Foi finalizado neste mês o treinamento remoto com 
a equipe de árbitros que atuará na competição. O 
processo consistiu em uma revisão direcionada das 
regras de competição e familiarização com o siste-
ma de pontuação eletrônico que será implementado

CONTAGEM REGRESSIVA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO
pela primeira vez neste ano. A equipe de oficiais ain-
da se reunirá em Brasília para simulação dos proto-
colos e procedimentos de pontuação antes do início 
das competições.

Nessa reta final é essencial que todos redobrem 
os cuidados, não só os corriqueiros na preparação 
para uma competição, mas também com relação à          
Covid-19. Após uma longa espera e intensa prepara-
ção, é desejo de toda a equipe da CBKW e do Comi-
tê Organizador Local receber todos os participantes 
inscritos bem  para que desfrutem de tudo que foi 
preparado. Consultem as mídias da CBKW para aces-
so às medidas preventivas que serão implementadas 
na competição.
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2021 IWUF WUSHU TAOLU VIRTUAL COMPETITION
Como  divulgado em edições prévias deste periódico, 
a International Wushu Federation (IWUF) realizou no 
mês de outubro uma competição on-line de taolu, o 
2021 IWUF Wushu Taolu Virtual Competition. Desde 
então havia sido realizado o envio dos vídeos pelos 
atletas e as avaliações on-line pela equipe de árbitros 
selecionados pela entidade internacional.

Embora realizada de forma remota, a competição 
fora planejada para preservar o máximo possível das 
características de uma competição em tempo real. O 
procedimento de envio de vídeos foi realizado atra-
vés de um aplicativo que fornecia um código para o 
atleta gravar sua performance que podia ser utilizado 
somente uma vez, portanto, ao iniciar a gravação o 
atleta  precisaria concluir sua apresentação em uma 

tentativa, como nas competições presenciais. Da 
mesma forma, os árbitros se reuniram para avalia-
ção dos vídeos em baterias, nas quais assistiam cada 
vídeo uma vez e davam suas notas imediatamente 
após através do sistema de pontuação eletrônica da 
IWUF, da mesma forma que este procedimento é 
conduzido nas competições presenciais.

O Brasil participou do evento com uma delegação 
composta por 3 técnicos e 17 atletas, além de ter 2 
árbitros selecionados para o evento. A equipe no ge-
ral se apresentou bem, com destaque para o atleta 
Dylan Wentao Ter, que conquistou a terceira coloca-
ção na categoria Jianshu Compulsório Grupo B Mas-
culino. os resultados detalhados foram publicados 
pela IWUF e replicados no portal da CBKW.

Maximilian Kobayashi atuando como árbitro. Pontuação final de Dylan Wentao Ter.

Nos dias 13 a 15 de novembro foi realizada a 1ª edi-
ção dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) de Combate, 
na cidade de Londrina. Evento fundado na parceria 
entre a Secretaria Estadual, a Fundação de Espor-
tes de Londrina, e as Federações Estaduais das nove 
modalidades de competição: Kungfu Wushu, Judô, 
Karatê, Boxe, Taekwondo, Luta Olímpica, Capoeira, 
Kickboxing, Muay Thai e Jiujitsu.

O sucesso de um evento do porte do JAPs de Com-
bate 2021 se deve ao trabalho colaborativo de auto-
ridades locais como o Governador do Paraná  Rati-
nho Junior, o Prefeito de Londrina Marcelo Belinati, 

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ DE COMBATE 2021
o Superintendente de Esportes Hélio Verbinski, o 
Coordenador de Esporte de Rendimento da Supe-
rintendência Emerson Venturini (Milico), o Vereador 
Fernando Madureira e o Presidente da Fundação de 
Esportes de Londrina Marcelo Oguido.

O Presidente da Federação Paranaense de Kungfu 
Wushu, Aldebran Valentim, foi o coordenador técni-
co da competição de Kungfu Wushu. A modalidade 
contou com participação de 78 atletas oriundos de 
15 municípios do Estado, que competiram nas cate-
gorias de Sanda, Taolu Esportivo, Taolu Tradicional e 
Taolu Interno. 


