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LEGADO DO MUNDIAL JÚNIOR ELEVA PADRÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Logo Oficial.

O XXIX Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu
(29ºCBKW) foi realizado no feriado de independência no Ginásio Moringão, na cidade de Londrina/PR.
A competição realizada anualmente é o principal
evento nacional organizado pela CBKW, e neste ano
em particular foi repleto de novidades. A realização
do Mundial Júnior em julho permitiu aquisição de estrutura e grande aprendizado organizacional, fatores
que, aplicados ao 29ºCBKW o elevaram a um novo
patamar.
As primeiras novidades apareceram logo na preparação do evento. O método de inscrição foi atualizado
e permitiu uma compilação mais ágil dos inscritos. O
sorteio das chaves de taolu foi realizado via streaming

dias antes da competição, permitindo acesso também aos atletas. A programação detalhada com os
horários para cada categoria também foi antecipada,
possibilitando às delegações melhor se organizarem
para a competição.
A maior transformação em relação às edições anteriores se deu no aspecto estrutural. Pela primeira vez uma competição nacional foi realizada com
uma estrutura totalmente profissional. Uma plataforma oficial de sanda e duas áreas oficiais de taolu receberam todos os eventos de competição,
além dos equipamentos de proteção de sanda que
foram fornecidos pela CBKW. Contar com esse tipo
de estrutura garante maior segurança para os atletas
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e condições ideais para que atinjam seu melhor desempenho. Desta forma, a estrutura propiciada para
a competição elevou o padrão técnico do 29ºCBKW.
Visando engrandecer ainda mais o evento, a CBKW
contratatou uma empresa especializada para efetuar
a transmissão ao vivo da competição através de suas
mídias sociais. Cada período de transmissão contou
com narrador, comentarista e comentarista técnico
da CBKW, propiciando aos espectadores informações
precisas da competição.
O sucesso da transmissão alavancou o engajamento nas mídias sociais da CBKW. No Facebook foram
cerca de 5 mil pessoas engajadas, 11 mil curtidas, 60
mil pessoas alcançadas e 120 mil visualizações. No
Youtube foram mais 35 mil visualizações e mais de
60 mil minutos assistidos. Os números superaram as
expectativas, mas o mais relevante é constatar que o
objetivo principal foi atingido, permitir que familiares
e amigos pudessem acompanhar a participação dos
atletas mesmo à distância.
A realização de um evento deste porte só é possível
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com uma grande força de trabalho e muito apoio.
A parceria com a Federação Paranaense de Kungfu
Wushu, o apoio da Prefeitura Municipal de Londrina, através da Fundação de Esportes de Londrina, do
Londrina Convention Bureau e alguns patrocinadores locais foram imprescindíveis para o sucesso do
29ºCBKW.
A cerimônia de abertura do evento recebeu, dentre
tantos convidados, a presença da Consul Geral da República Popular da China Sra. Chen Peijie e do Prefeito de Londrina Sr. Marcelo Belinati. Os convidados
prestigiaram as delegações participantes e assistiram
a demonstrações de dança do leão e wushu feitas
por atletas locais e da seleção brasileira.
Este foi a maior Campeonato Brasileiro dos últimos
anos, com delegações de todas as regiões do país,
provenientes de 18 estados e quase 600 atletas inscritos. O Comitê Organizador do 29ºCBKW atingiu as
metas estabelecidas para este evento com sucesso, o
objetivo agora é fazer com que as próximas edições
do Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu atinjam
padrões de qualidade ainda mais altos.
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Transmissão das finais de Sanda.

