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BRASIL BRILHA NO SUL-AMERICANO
A cidade argentina de Buenos Aires recebeu de 10 
a 14 de novembro duas competições sul-americanas 
realizadas paralelamente, o 3º Campeonato Sul-ame-
ricano de Kungfu e a 3ª Copa Sul-americana de San-
da. Essas competições marcam o retorno das com-
petições internacionais para os atletas de shuaijiao e 
taolu tradicional, restabelecendo então o calendário 
oficial de competições, e ainda incluiriam competi-
ções de sanda e taolu tradicional adaptado.
 
O Brasil participou com grande delegação e obteve 
excelentes resultados, sendo que apenas um atleta

da equipe não medalhou, devido a uma lesão que 
forçou sua desitência. A equipe acumulou 56 meda-
lhas de ouro, 21 de prata e 05 de bronze, totalizando 
82 aparições no pódio em ambas as competições sul-
-americanas.
 
A Comissão Técnica da CBKW avaliou positivamente 
as competições em um todo, não só pelo desempe-
nho do Brasil, mas pelo desafio técnico encontrado. 
Com grande adesão, onze países marcaram presença 
com bons atletas, valorizando ainda mais as conquis-
tas dos brasileiros.

RETORNO DO MUNDIAL JÚNIOR DE WUSHU
Após a realização da última edição no Brasil em 2018, 
o 8º Campeonato Mundial Júnior de Wushu será rea-
lizado no início de dezembro na cidade de Tangerang 
na Indonesia.

O Brasil participará com uma delegação de 19 pesso-
as no evento, a maior já inscrita para a competição 
quando realizada fora do país. A equipe contará com 
três atletas de sanda e sete de taolu, com a maioria 
debutando em mundiais. A competição ocorrerá de 
03 a 11 de dezembro com atualizações nas mídias da 
CBKW e transmissão na Wushu TV, canal oficial da 
IWUF no Youtube.

Celebração dos participantes ao final do evento.

MARTIAL ARTS TRAINING CAMP
No último dia 18, a Associação Chinesa de Wushu 
promoveu uma reunião com Federações Nacionais 
da América Latina e Caribe. No encontro foi anuncia-
do a criação de uma série de conteúdos destinados a 
fomentar o desenvolvimento técnico na região.

Após a realização da competição on-line de Taijiquan 
em 2021, a entidade chinesa planeja para 2023 a re-
alização da segunda edição, mais a oferta de uma sé-
rie de conteúdos técnicos, com uma série de vídeos 
didáticos de changquan, nanquan, taijiquan, estilos 
chen e yang tradicional, bem como sanda. A CBKW 
compartilhará os conteúdos em seus canais oficiais.  


