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EFEITO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO CALENDÁRIO DESPORTIVO MUNDIAL
Na última semana de março a crise causada pela pandemia da COVID-19 provocou o adiamento do maior
evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020 serão realizados de 23 de julho a 8 de
agosto de 2021. E também ficou definido que os Jogos Paralímpicos foram adiados para o período de 24
de agosto a 5 de setembro de 2021.

CBDU
Calendário 2020 suspenso até segunda ordem, incluindo a Competição de Wushu nos JUBs de Lutas.

A decisão foi tomada através de uma videoconferência com as lideranças do Comitê Olímpico Internacional (COI) e as presenças do presidente da entidade,
Sr. Thomas Bach, do presidente do Comitê Organizador Local Tóquio 2020, Sr. Mori Yoshiro, do governador de Tóquio, Sr. Koike Yuriko e do ministro olímpico
e paraolímpico do Japão, Sr. Hashimoto Seiko.

IWUF
Os cursos para formação e classificação de árbitros da
IWUF que seriam realizados nos 5 continentes no primeiro semestre, incluindo o que seria realizado em
Brasília, foram adiados. O 2º Campeonato Mundial
Universitário foi cancelado em comum acordo com a
Federação Internacional de Esporte Universitário, a
IWUF estuda junto com a entidade a possibilidade de
reagendamento do evento.

A decisão de adiar os Jogos Olímpicos foi tomada
com base em três considerações principais e em
conformidade com os princípios estabelecidos pelo
Conselho Executivo do COI em 17 de março de 2020
e confirmados nessa reunião. Estes foram apoiados
por todas as Federações Esportivas Olímpicas Internacionais de Verão e todos os Comitês Olímpicos Nacionais: 1.Proteger a saúde dos atletas e de todos os
envolvidos e apoiar a contenção da COVID-19; 2. Proteger os interesses dos atletas e do esporte olímpico;
3. Proteger a realização adequada do calendário desportivo internacional.
Essas novas datas dão às autoridades de saúde e a
todos os envolvidos na organização dos Jogos o tempo máximo para lidar com o cenário em constante
mudança e com as perturbações causadas pela pandemia da COVID-19. As novas datas, exatamente um
ano após as originalmente planejadas para 2020 (Jogos Olímpicos, 24 de julho a 9 de agosto de 2020 e
Jogos Paraolímpicos, 25 de agosto a 6 de setembro
de 2020), permitem também que qualquer prejuízo
que o adiamento cause ao calendário esportivo internacional possa ser minimizado, no interesse dos atletas e das Federações Esportivas a que representam.
Além disso, estas datas propiciarão tempo suficiente
para concluir o processo de qualificação e mantêm a
competição nas condições climáticas planejadas para
2020.

CBDE
Calendário 2020 suspenso até segunda ordem, incluindo a Seletiva de Wushu para a Gymnasíade.

PAWF
Outra decisão importante foi o adiamento do 13º
Campeonato Pan-americano de Wushu, que seria
realizado em Brasília/DF. A decisão foi tomada em
conjunto entre o Comitê Executivo da Pan American
Wushu Federation e o Comitê Organizador Local.
FESUWU
O 3º Campeonato Sul-americano de Kungfu e a 3ª
Copa Sul-americana de Sanda que seriam realizados
no mês de novembro no Chile também foram cancelados. Os membros do Comitê Executivo da FESUWU
ainda se reunirão para decidir se o evento será realizado em 2021 ou se será cancelado.
CBKW
A CBKW suspendeu todos os eventos do calendário até o final do mês de julho e estendeu a mesma
recomendação às Federações Estaduais de Kungfu
Wushu. A CBKW está acompanhando os desdobramentos da Pandemia e está comprometida em manter todos bem informados com relação ao calendário
de eventos 2020, possíveis adiamentos serão tratados se necessário e novas datas serão definidas tão
logo se estabeleça um cenário estável. O compromisso com a saúde dos atletas e seus familiares é a prioridade neste momento singular.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CBKW À COMUNIDADE DO WUSHU
As últimas semanas têm sido muito difíceis para todos nós. A rápida disseminação da COVID-19 está
esgotando os recursos, causando incertezas e interrompendo nossas rotinas familiares. Estamos em um
território desconhecido e recebendo novas informações a cada dia.
As medidas tomadas para desacelerar o progresso
da COVID-19 afetaram diretamente os meios de subsistência dos professores e profissionais de Kungfu
Wushu de todo o país. Escolas, centros de treinamento e academias estão com as atividades suspensas e não têm idéia de quando poderão retomar. Isso
é muito difícil para os professores e seus familiares.
Essa pandemia também está sendo difícil para os
atletas e praticantes de Kungfu Wushu. Ela afeta profundamente as projeções esportivas e certamente a
vida pessoal de todos. Se manter ativo e estar bem
para dar apoio e auxiliar família e comunidade a sua
volta é um grande desafio!
Esses são tempos difíceis, mas nosso espírito marcial
nos fará passar por esta adversidade com sabedoria
e resiliência. Está na hora de ser criativo.
Sugerimos aos professores que continuem dando suporte aos seus alunos, pois mais importante que o
treino físico é manter a serenidade para passar por
esse momento difícil. Professores de todos os estilos de Kungfu Wushu, tentem estabelecer rotina de
aulas online para ajudar seus alunos a se manterem ativos, prática já adotada por algumas escolas

com sucesso. Mantenham contato com seus alunos,
não se distanciem, utilizem os recursos tecnológicos
para manter seu grupo unido.
Alunos e atletas aproveitem os recursos disponibilizados por seus professores para manter sua disciplina e
aprimorar suas técnicas. Ajudem no que for possível
para que seu grupo permaneça forte. Façam o que
puderem para estabelecer novas rotinas e mantê-las
em funcionamento.
Mais do que tudo, comuniquem-se com frequência.
Os professores devem manter contato com os alunos
e seus pais. Os alunos devem manter contato com
seus professores e colegas. Permanecer conectado e
engajado manterá vivo o senso de comunidade que
significa muito para todos nós neste momento.
O coronavírus é muito perigoso. Para enfrentar essa
crise todos devemos seguir os conselhos das autoridades locais e dos profissionais da saúde: praticar
distanciamento social, cobrir tosses e espirros, limpar e desinfetar as superfícies dentro de sua casa,
evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar
em casa e longe das pessoas, evitar tocar o rosto e
lavar as mãos com frequência. Agindo desta forma
todos poderemos permanecer seguros, saudáveis e
contribuir para que os que estão ao nosso redor também estejam.
Atenciosamente,
Rafael R. Uliani
Presidente - CBKW
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