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SELEÇÃO BRASILEIRA DE WUSHU DEFINIDA PARA OS EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2018
A Seleção Brasileira de Wushu teve neste mês o último encontro visando a preparação para as competições internacionais de 2018. O desafio se coloca
para atletas dos distintos departamentos nas diversas competições que compõem o intenso calendário
oficial este ano.

atletas das categorias de base do Wushu Brasileiro, o
7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu. A equipe
brasileira será composta por 16 atletas, 8 de Sanda e
8 de Taolu, que terão uma oportunidade ímpar de representar o país em um Mundial realizado dentro do
Brasil, nesta edição que ocorrerá pela primeira vez
na história no continente americano e a sede será a
Logo no mês de Maio já está programado o 2º Cam- capital nacional, Brasília.
peonato Sul-Americano de Kungfu, a ser realizado
em Montevidéu no Uruguai. A Seleção Brasileira para Em Setembro é a vez dos atletas de Wushu Interno
a competição será composta por 46 atletas dentre enfrentarem a principal competição para o departaWushu Interno, Tradicional e Shuaijiao, sendo que os mento, o 3º Campeonato Mundial de Taijiquan, que
dois últimos têm nessa competição o evento interna- será realizado em Burgas na Bulgária. Serão 6 atletas
cional do ano.
que comporão a Seleção Brasileira para o evento, man-

Atletas de Shuaijiao visam o Sul-Americano.

Paralelamente, também em Montevidéu no Uruguai,
será realizada 2ª Copa Sul-Americana de Sanda. O
evento será utilizado como preparação para as demais competições da temporada, assim como para
oferecer oportunidade de amadurecimento a alguns
novos atletas. No total a delegação brasileira contará
com 17 atletas na equipe.
No mês de Julho será a vez do grande desafio para os

Treino do time júnior de taolu moderno.

tendo a tradição de participação em todas as edições
do torneio.
Por fim, no mês de novembro os atletas dos departamentos de Wushu Interno, Moderno e Sanda participarão em Buenos Aires na Argentina do 12º Campeonato Pan-Americano de Wushu. O time tem como
objetivo manter o Brasil entre as maiores forças do
continente.

Aquecimento dos atletas de Sanda.

Preparação dos atletas de Interno.
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Com a definição da Seleção Brasileira de Wushu para
todas as competições internacionais do ano, a Comissão Técnica aproveitou este último treino para propor ajustes técnicos visando otimizar o desempenho

Atletas prontos para disputa das últimas vagas.
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dos atletas. Os atletas retornaram a suas cidades e
seguem com a preparação conforme as orientações
recebidas visando atingir o melhor nível possível até
as competições.

Reunião da comissão técnica com os atletas.

MISSÃO DA ABCD MIRA ATLETAS DE ELITE DO WUSHU BRASILEIRO

O Controle de Dopagem tem sido tema amplamente abordado com os atletas da Seleção Brasileira de
Wushu nos últimos anos. Se no primeiro treino visando as competições de 2018, ainda em dezembro de
2017, os atletas puderam participar de uma palestra
com um Oficial da Autoridade Brasileira de Controle
de Dopagem (ABCD), neste encontro o grupo foi alvo
de uma missão de controle realizada pela entidade.
A CBKW tem o compromisso de manter a ABCD informada de todas as atividades oficiais, das principais
competições até os treinos para seleção de atletas. A
partir desta informação a ABCD designou uma equipe de agentes com a missão de efetuar testes de controle em cerca de 30 atletas da Seleção Brasileira de
Wushu. A equipe chegou na Unicamp no sábado pela
amanhã, se apresentou à Comissão Técnica e infor-

mou como a mesma deveria colaborar para que tudo
transcorresse como determinado pela ABCD, e ao final do dia partiram com todas as amostras coletadas
para análise.
Atualmente o Wushu busca uma afirmação como esporte, com pleitos para participação em Jogos Olímpicos e outras grandes competições continentais e
regionais. Corroborar com os ideais e valores do jogo
limpo no esporte é fator preponderante para que esta
empreitada seja bem sucedida, o que faz do controle de dopagem algo essencial para o crescimento da
modalidade. A CBKW e os atletas de Wushu do Brasil estão comprometidos com estes ideais e sempre
estarão à disposição da ABCD para afirmar o Wushu
como um esporte em que todos competem em legítimas condições de igualdade.

Atletas aguardando para coleta de amostras.
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Campanha da ABCD pelo esporte limpo.
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CANDIDATURA PARA VOLUNTARIADO NO CURSO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
NOS ESTADOS UNIDOS
MUNDIAL JÚNIOR ABERTA
Falta pouco mais de dois meses para o maior evento
destinado às categorias de base do Wushu chegar ao
Brasil. Em meio aos intensos e extensos preparativos
para a realização do 7º Campeonato Mundial Junior
de Wushu uma ação se destacou na última semana,
a abertura do processo de candidatura para voluntários para o evento.

A IWUF promoveu no mês de abril o primeiro de uma
série de três cursos para formação de árbitros internacionais em Lubbock nos EUA. O formato foi projetado para ofertar cursos em três continentes visando
atender melhor aqueles que pretendem ser árbitros
internacionais, estão programadas mais uma edição
no continente europeu e outra no asiático, além desta edição que marcou a primeira vez do curso no conA CBKW disponibilizou em seu facebook um formu- tinente americano. O Brasil se fez presente no curso
lário de cadastro para todos aqueles que desejarem com dois árbitros de Sanda e um árbitro de talou, toparticipar diretamente nesse momento histórico dos obtiveram êxito e foram aprovados.

Logo Oficial do Mundial.

Participantes do Curso em Lubbock. (foto: jiayo.com)

do esporte do país, viver de perto toda a grandiosidade de um mundial e contribuir para que o evento
seja um sucesso.
O Brasil é um país ativo com participação na maioria
das competições internacionais do calendário oficial da IWUF e sempre foi muito bem recebido pelos
voluntários por onde passou, agora é nossa vez de
mostrar a famosa receptividade do povo brasileiro e
retribuir todo o carinho recebido ao longo de tantas
competições.

CURSO DE XINGYIQUAN NO CEARÁ

A Federação Cearense de Kungfu Wushu realizou,
através de parceria de sua Diretoria Técnica com o
Departamento de Wushu Moderno da CBKW, um
Curso de técnicas de Xingyiquan para seus filiados.
Com participação de cerca de 20 pessoas a iniciativa visa difundir as técnicas do estilo no estado, pois
além de se tratar de um conteúdo muito tradicional,
ele faz parte das categorias de competição das principais competições da modalidade: Campeonatos
Mundiais de Kungfu, Wushu e Taijiquan.

Gunshu com Guará, Mascote Oficial do Mundial.
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Início das atividades do curso.

