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2º CAMPEONATO
PAN-AMERICANO DE KUNGFU & TAIJIQUAN

Neste mês de agosto a Seleção Brasileira de Wushu
Tradicional participou do 2º Campeonato Pan-Americano de Kungfu & Taijiquan, realizado em Guanacaste, Costa Rica. Esta edição da competição continental
contou com a participação de 08 países (Brasil, Bermuda, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, México,
Peru e Trinidade e Tobago) e um total de 140 atletas.
O Brasil participou com a maior delegação do evento,
com 52 atletas e mais 05 membros que compuseram
a comissão técnica. O resultado também foi expressivo, um total de 65 medalhas, sendo 31 de ouro, 24
de prata e 10 de bronze, números que garantiram
a primeira posição no quadro geral de medalhas da
competição.
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SONHO REALIZADO

A tão sonhada plataforma oficial de Sanda finalmente
chegou ao país. A nova aquisição é fruto de um longo
processo que se iniciou logo após a chegada da área
de taolu em 2013 e, através de parcerias, pela primeira vez a CBKW utilizará uma Plataforma Oficial de Sanda em um Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.
A Universidade Estadual de Campinas tem sido uma
importante parceira da CBKW e, além de disponibilizar sua estrutura física para os treinos da seleção, irá
disponibilizar um espaço na Faculdade de Educação
Física para que as áreas adquiridas sejam instaladas.
Estruturar-se com áreas oficiais de competição permite que atletas explorem ao máximo seu potencial
e a modalidade se desenvolva em ritmo acelerado.

Desfile da Delegação Brasiileira no 2ºCPKT

Mesmo em um cenário tão positivo, o atleta Daniel
Hirata ainda se sobressaiu individualmente. Apesar
de participar em duas categorias muito disputadas,
conquistou a medalha de ouro em ambas com apresentações irretocáveis.
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Plataforma Oficial de Sanda

29th SUMMER UNIVERSIADE

O Wushu foi oficialmente inserido no programa da
29ª Universiade de Verão. O Brasil junto com outros
28 países participaram deste momento histórico. A
delegação Brasileira Universitária de Wushu foi composta por 8 integrantes sendo um técnico, 3 atletas
O desempenho da equipe foi observado atentamen- de Sanda e 4 atletas de Taolu.
te pela Comissão Técnica da CBKW, que pode avaliar
e propor ajustes visando o próximo desafio inter- No total foram distribuídas 14 medalhas de ouro para
nacional, o 7° Campeonato Mundial de Kungfu, em o Wushu, 6 para sanda e 8 para Taolu. A próxima ediEmeishan, China.
ção será realizada em Nápoli, Itália, em 2019.
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Competição de Sanda na Universiade

