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WUSHU NA LDU DE LUTAS
Aconteceu no início deste mês a Liga Desportiva Universitária de Lutas, competição realizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).
A competição contou pela primeira vez com o Wushu
como uma das modalidades, fato resultante da parceria estabelecida entre CBKW e CBDU ano a passado.

ao vivo via broadcasting.

A Liga Desportiva Universitária é a maior competição
nacional para estudantes do ensino superior. Na edição destinada às Lutas houve competições de Wushu,
Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Taekwondo e Wrestling. Mesmo na primeira participação o Wushu ganhou grande
destaque e foi uma das modalidades transmitidas

Participar deste grande evento foi uma notável experiência, tanto para os atletas, que puderam interagir
com um universo até então completamente novo,
como para os oficiais da CBKW no evento, que tiveram contato com o bem elaborado sistema organizacional da CBDU.

Ana de Carvalho-Unicamp, Taijiquan na LDU de Lutas

A competição também serviu como qualificação para
participação na 29ª Universiade, e assegurou a classificação dos campeões de Sanda e dos atletas com as
quatro maiores notas no Taolu.

Tiago Maia-UFC vs Pedro Neto-Univali, Sanda na LDU de Lutas

Medalha da LDU de Lutas
Copyright© CBKW. Todos os direitos reservados

NEWSLETTER CBKW
ABRIL - 2017
cbkw.org.br

/cbkwoficial

@cbkwoficial

ÚLTIMOS AJUSTES PARA AS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
Desta vez com as equipes que representarão o Brasil
nas distintas competições internacionais já definidas,
os atletas selecionados se reuniram nos dias 08 e 09
deste mês com a comissão técnica da CBKW para o
terceiro e último treino coletivo do ano.

treinamento para a competição internacional que o
atleta foi selecionado. Desta maneira, a CBKW almeja
obter desempenho e resultados ainda melhores para
o Brasil.

Se nas oportunidades anteriores o objetivo era avaliar e selecionar os atletas, neste momento o foco
foi ajustar e orientar a reta final de preparação para
as competições. Em três intensos períodos de treino cada um dos atletas apresentou seu repertório
técnico e receberam informações sobre ajustes mais
urgentes e como seguir com a condução da preparação.
Esta ação visa otimizar os treinamentos e obter os
melhores resultados possíveis para as condições de
cada atleta. A comissão técnica da CBKW coloca sua
experiência internacional à disposição do atleta que,
ao retornar para sua cidade, poderá com auxílio de
seu treinador direcionar melhor a periodização do

Reunião com os atletas

CURSO DE ARBITRAGEM
Em uma ação iniciada no ano de 2012, a CBKW promove bienalmente o Curso e Exame Nacional para
Formação e Classificação de Árbitros. Este evento
segue os moldes adotados pela entidade maior da
modalidade, a IWUF, através de um longo período de
estudos de regras e regulamentos, práticas de vídeo
do conteúdo estudado, que culminam em uma criteriosa avaliação do conteúdo aprendido e certificação
como árbitros daqueles que desempenharem bem
na examinação.
Nesta 3ª edição foram certificados xx árbitros de xx
estados, divididos pelos departamentos de Wushu
Interno, Moderno, Sanda e Tradicional. A certificação
válida até 2021 permite que estes árbitros atuem
nascompetições nacionais e os qualifica para ajudar
no desenvolvimento da formação do corpo de arbitragem nas competições estaduais.
A boa preparação da arbitragem é tema central do
desenvolvimento de qualquer modalidade esportiva.
Se por um lado os atletas apresentam um nível técnico cada vez mais elevado nas competições nacionais,

Árbitros de Wushu Interno

no outro é necessário contar com árbitros igualmente preparados para entender e discernir bem os diferentes atletas. A continuidade do Curso e Exame Nacional para Formação e Classificação de Árbitros se
justifica justamente para acompanhar esta constante
evolução dos atletas e assegurar um corpo de arbitragem qualificado para as competições nacionais.
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