
mentos de Wushu Interno, Moderno, Sanda e  Tradi-
cional. Pela primeira vez, os atletas do Departamen-
to de Tradicional puderam concorrer à Bolsa na ca-
tegoria Internacional, o que foi fruto da idealização 
e realização do 1st Pan American Traditional Wushu 
and Taijiquan Championships, evento proposto pela 
CBKW e aprovado pela Pan American Wushu Fede-
ration.

ATLETAS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA BOLSA ATLETA

JANEIRO/FEVEREIRO - 2017

No dia 18 de janeiro foi divulgada a lista dos contem-
plados com o Programa Bolsa Atleta do Governo Fe-
deral. Todos os 15 atletas da CBKW que se classifica-
ram para o pleito foram contemplados.

Todos os anos o Bolsa Atleta beneficia atletas que se 
destacaram em competições nacionais e internacio-
nais no ano anterior. A preparação para competições 
e participação nas mesmas gera muitos custos para 
os atletas, e esse auxílio oferecido pelo Governo Fe-
deral é essencial para que os atletas consigam se de-
dicar plenamente ao esporte.

Os atletas brasileiros obtiveram ótimos resultados 
nas competições internacionais de 2016: 13th World 
Wushu Championships, 1st Pan American Traditional 
Wushu and Taijiquan Championships, International 
Championships Sanda e no 6º Campeonato Sul-a-
mericano de Wushu. Desempenho que os qualificou 
para o pleito.

Foram agraciados atletas pertencentes aos Departa-
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Em prosseguimento ao processo iniciado no mês de 
dezembro de 2016, foi realizado nos dias 11 e 12 des-
te mês o 2º Treino Coletivo da CBKW. Esse processo 
visa avaliar os atletas brasileiros que se destacaram 
nas competições nacionais e internacionais de 2016, 
definir os atletas selecionados para representar o 
Brasil nos distintos eventos internacionais, e prepa-
rar estas equipes para as competições.

Especificamente nesta etapa, o 2º treino, foram defi-
nidas as Seleções para os seguintes eventos interna-
cionais do ano: 2017 BRICS Games, 7º Campeonato 
Sul-Americano de Wushu, 2º Campeonato Pan-Ame-
ricano de Kungfu e Taijiquan, 14º Campeonato Mun-
dial de Wushu e 7ºCampeonato Mundial de Kungfu.

A partir de agora começa a se desenrolar o processo 
de inscrição destas equipes nos eventos, enquanto 
cada um dos atletas dá prosseguimento aos treina-
mentos. Os atletas selecionados tornam a se encon-
trar com a comissão técnica da CBKW no mês de 
abril, quando serão feitos os últimos ajustes visando 
as competições internacionais. Atletas em ação na disputa por vagas na Sleção Brasileira

DEFINIÇÃO DAS EQUIPES PARA 2017


