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4º CURSO E EXAME NACIONAL PARA FORMAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ÁRBITROS
A CBKW promoveu de 19 a 21 de abril a quarta edição
do Curso e Exame Nacional para Formação e Classificação de Árbitros. A exemplo das edições anteriores,
o evento contou com a estrutura da Faculdade de
Educação Física da Unicamp, importante parceira do
Wushu no Brasil. Esta é uma ação realizada bienalmente e tem como finalidade a capacitação do corpo
de arbitragem e a promoção do conhecimento das
regras que norteiam a modalidade em âmbito esportivo.

ou atletas, para aqueles que buscam conhecer melhor as regras com objetivo de otimizar o desempenho esportivo. O curso foi oferecido em diferentes
especializações técnicas, contemplando todos os departamentos técnicos de competição: wushu interno, moderno, sanda, shuaijiao e tradicional.

Nesta 4ª edição houve ao todo 63 participantes provenientes de 9 estados diferentes. Destes, 14 árbitros
renovaram sua certificação e atingiram classificação
conferida aos árbitros mais experientes, 34 particiO evento engloba o estudo teórico das regras, bem pantes foram certificados como novos árbitros, além
como o exercício do conteúdo em situações de com- de 15 outros participantes como ouvintes.
petição. Ao final, os que desejam se credenciar como
árbitros nacionais são avaliados e classificados de A adesão atingiu às projeções da Diretoria Técnica da
acordo com seu desempenho e experiência prévia.
CBKW para o evento e a expectativa agora é que a
iniciativa promova avanço técnico para a modalidade
Desta maneira, foram oferecidas três opções de par- nacionalmente. Tanto através da composição de um
ticipação: árbitros certificados, destinado ao aprimo- corpo de arbitragem melhor qualificado nas comperamento e renovação da classificação de árbitros pre- tições nacionais, como no melhor direcionamento
viamente certificados; novos árbitros, para o pleito da técnico para a competição por parte de treinadores
primeira certificação de árbitro nacional; e treinadores e atletas.

Foto oficial do evento.
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JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS DE LUTAS 2019
A Confederação Brasileira do Desporto Universitário
(CBDU) realiza anualmente os Jogos Universitários
Brasileiros (JUBs). Os JUBs contemplam as mais diversas modalidades que são agrupadas por similaridades em distintos eventos ao longo do ano. Os JUBs
de Lutas da temporada 2019 foram realizados nos
dias 23 e 26 de abril, no Centro Olímpico da UnB em
Brasília/DF.
O wushu foi uma das modalidades oficiais de competição, com categorias de sanda e taolu. O evento foi preparado com a estrutura de áreas oficiais
e transmissão ao vivo através das mídias da CBDU.

A competição de wushu contou com participação
de atletas provenientes de 13 Instituições de Ensino
Superior e apresentou bom nível técnico e organizacional.
A inclusão do Wushu no universo do desporto universitário é um importante passo para solidificação
da modalidade como esporte. Após a participação
na Universiade de Taipei e realização do 1º Campeonato Mundial Universitário em Macau, para 2021
há grandes chances do Wushu integrar o calendário
oficial da Universiade novamente, uma vez que esta
ocorrerá em Chengdu, na China.

Competição de Sanda.

Competição de Taolu.

Equipe de arbitragem de Sanda.

Equipe de arbitragem de Taolu.
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