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BOMBINHAS/SC - SEDE DO XXX CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU
Neste ano de 2019 o Campeonato Brasileiro de
Kungfu Wushu chega à sua trigésima edição. Além
deste expressivo marco para a principal competição
do calendário nacional, pela primeira vez, ela será
realizada no estado de Santa Catarina, sediado pela
cidade de Bombinhas.

A confirmação da cidade como sede da competição
nacional ocorreu após visita de inspeção realizada no
mês de março. Na ocasião, o presidente da Fundação
Municipal de Esportes de Bombinhas confirmou interesse em receber o evento e assegurou apoio à sua
realização.

Bombinhas é uma pequena cidade praiana com excelente estrutura para o turismo. O menor município
do estado conta com ótima rede hoteleira e belíssimas praias. Os aeroportos mais próximos são os de
Florianópolis e Navegantes, respectivamente a 70km
e 50km de Bombinhas.

Falta pouco mais de três meses para o XXX Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu e, enquanto as
Federações Estaduais finalizam o processo de formação de suas equipes, o regulamento geral e a ficha
de inscrição já se encontram disponíveis no portal da
CBKW.

Logo oficial do XXX Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu
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PORTAL OFICIAL DA CBKW
A CBKW promoveu recentemente uma repaginação completa de seu portal oficial. Com novo layout
e informações renovadas, o objetivo é que o sítio
possa tanto atender aos praticantes como servir de
consulta eficiente para veículos de comunicação.

Além de acompanhar as transformações tecnológicas e oferecer um melhor serviço aos aficionados por
wushu. O novo formato e o todo o conteudo do portal da CBKW já estão no ar e podem ser conferidos
em cbkw.org.br.

Layout renovado.

SELEÇÃO BRASILEIRA DE WUSHU
Em treino realizado nos dias 18 e 19 de maio, nas
dependências da Faculdade de Educação Física da
Unicamp, os atletas selecionados para os eventos internacionais de 2019 se reuniram mais uma vez com
a comissão técnica da CBKW. O encontro marca o último compromisso presencial entre as partes e teve
como objetivo prover orientações técnicas e de condução da preparação para as competições.
A Seleção Brasileira de Wushu enfrentará quatro
grandes desafios internacionais nos próximos meses: 8º Campeonato Mundial de Kungfu, na China
em junho; 3º Campeonato Pan-americano de Kungfu
e Taijiquan, nos Estados Unidos em julho; 8º Campeonato Sul-americano de Wushu, na Bolívia em
agosto; e 15º Campeonato Mundial de Wushu, na

Cobertura da mídia local.

China em outubro.
Até as competições o atletas seguem sua preparação
em suas cidades, mantendo contato estreito com a
comissão técnica, a fim de chegar às competições
com a melhor preparação possível. A expectativa
para as competições continentais é de manutenção
do Brasil como um dos expoentes do esporte. Para
as competições mundiais, espera-se que a afirmação
dos atletas brasileiros continue a se construir através
de resultados cada vez mais sólidos de maneira geral.
A CBKW deseja um excelente final de preparação a
todos os atletas selecionados e que a soma dos esforços de cada um faça com que os objetivos sejam
alcançados.

Equipe do Mundial de Kungfu após simulação de competição.
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