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MARÇO - 2018

O 1° Campeonato Norte-Nordeste de Kungfu Wushu 
foi realizado no início do mês na cidade de Maceió. 
A competição contou com a participação de mais de 
200 atletas, provenientes dos sete estados da Região 
Nordeste filados à CBKW. 

O propósito da competição foi propiciar intercâmbio 
entre os atletas da região e oferecer uma competi-
ção de maior desafio técnico para que estes atletas 
cheguem mais preparados para o Campeonato Brasi-
leiro. Objetivo alcançado com a grande adesão, fator 
que promoveu excelentes disputas. Nas chaves de 
Sanda, por exemplo, em algumas faixas de peso foi 
necessário vencer quatro lutas para conquista do 1º 
lugar, trajetória semelhante a que estes atletas en-
frentarão na competição nacional.  
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Integração entre os atletas da Região Nordeste.

cujo o presidente fez questão de estar presente. 

O evento foi tão bem sucedido que após o encerra-
mento os representantes dos sete estados partici-
pantes se reuniram para planejar a próxima edição. A 
ideia é fazer com que esta competição entre oficial-
mente para o calendário de eventos da CBKW, sendo 
realizado sempre entre a segunda quinzena de mar-
ço e a primeira quinzena de abril. A próxima edição 
se chamará 2ª Copa Nordeste de Kungfu Wushu e, 
de imediato, a Federação Piauiense demonstrou in-
teresse em sediar a competição em 2019. 

Mediante ao positivo resultado, algumas Federações 
Estaduais avaliam a possibilidade de utilizar este 
evento também como meio de avaliação para com-

O projeto foi idealizado a partir de conversa entre o 
presidente da CBKW, Marcus Vinicius, com o presi-
dente da Federação Alagona, Soté Alves. O último, 
rapidamente se moveu para viabilizar a realização da 
competição, e trabalhou intensamente para mobili-
zar os estados vizinhos a participarem do evento. A 
iniciativa contou com apoio da Secretaria Estadual de 
Esporte e Lazer de Alagoas, que se fez presente no 
evento representada por seu Secretário Executivo, Sr. 
Charles Everton, bem como com a chancela da CBKW, 

posição de suas seleções Estaduais para o Brasileiro.

A CBKW agradece a iniciativa da Federação Alagoana 
e pretende estimular a criação de competições simi-
lares em outras regiões. Mesmo com o rápido cres-
cimento do Wushu no país, ainda há localidades nas 
quais existem poucas referências técnicas, e o estí-
mulo ao intercâmbio regional é notoriamente mais 
uma forma de promover o desenvolvimento do es-
porte em todo o Brasil.

Competição de Wushu Tradicional. Competição de Wushu Sanda.


