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Logomarca do 28ºCBKW

2º CAMPEONATO BRASILEIRO 
UNIVERSITÁRIO DE WUSHU 

Cuiabá foi palco também da segunda edição do Cam-
peonato Brasileiro Universitário de Wushu. A com-
petição, iniciada a pouco mais de um ano, vai aos 
poucos se solidificando e afirmando o Wushu como 
modalidade do Desporto Universitário.

Neste ano, a competição contou com atletas repre-
sentantes de Instituições de Ensino Superior de 8 
estados diferentes, participantes dos cinco departa-
mentos nos quais se dvidem as competições organi-
zadas pela CBKW: Wushu Interno, Moderno, Sanda, 
Shuaijiao e Tradicional.

XXVIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
KUNGFU WUSHU

O controle do uso de substâncias proibidas é reali-
dade nas competições internacionais de Wushu há 
algum tempo. Este ano, pela primeira vez, foram re-
alizados testes de controle de dopagem em competi-
ções nacionais.

Um importante passo para manter a modalidade em 
consonância com os valores que movem o esporte. 
Promover o jogo limpo é um compromisso da CBKW. 
Os testes realizados na competição nacional trans-
correram sem problemas,  um reflexo do engajamen-
to de todos com a campanha.

CONTROLE DE DOPAGEMNas distintas categorias, o que se viu foi uma mescla 
de um lado atletas experientes se firmando e buscan-
do a forma ideal para as competições internacionais 
subsequentes e, de outro, jovens promessas tentan-
do sobrepujar os atletas renomados e conquistar seu 
espaço no cenário nacional.

Àqueles que não atingiram seus objetivos dessa vez, 
fica o aprendizado e o desafio de retornar mais prepa-
rados na próxima edição do Campeonato Brasileiro. E 
aos medalhistas, o próximo desafio está lançado: o 
primeiro treino visando as competições internacio-
nais de 2018.

Plataforma Oficial de Sanda no 28ºCBKW

No feriado da independência, atletas de Wushu de 
todas as regiões do país estiveram reunidos na capital 
Mato-grossense para disputar a principal competição 
nacional da modalidade, o Campeonato Brasileiro de 
Kungfu Wushu.

O evento contou com a participação de mais de 450 
atletas de 18 estados que, ao longo de três dias, de-
ram o seu melhor visando o almejado título nacional. 
O campeonato contemplou competições de Wushu 
Taolu tradicional e moderno, interno e externo, bem 
como Sanda e Shuaijiao.

Atleta Benda da Silva Santos da UFMT
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