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REESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
Durante o mês de setembro os membros do Comitê
Técnico da CBKW, juntamente com os representantes
dos atletas e das filiadas, se reuniram para debater
sobre propostas para melhorias no Processo Seletivo
da CBKW.
A ideia é fazer com que o Processo Seletivo tenha critérios claros e se torne a cada vez mais objetivo e
transparente.
Ele será dividido em duas etapas distintas, a primeira
será chamada de Etapa Classificatória, onde os atletas que se destacaram no Campeonato Brasileiro serão avaliados pela Comissão Técnica da CBKW e após
essa avaliação, somente os melhores atletas passarão para a segunda etapa.

A segunda etapa será chamada de Etapa Seletiva e
é aí que entra a grande novidade do novo processo
seletivo. Os melhores atletas do ranking, de acordo
com o novo sistema nacional de ranking, bem como
os atuais campeões brasileiros de cada modalidade,
são pré-classificados automaticamente para esta
fase. É na etapa seletiva que haverão os confrontos
diretos e que após as análises e avaliações da Comissão Técnica os atletas que representarão o Brasil nos
eventos oficiais daquele ano serão selecionados.
Após concluído o Processo Seletivo, os times selecionados para cada evento oficial do calendário terão
uma programação de treinos pontuais de acordo
com as necessidades e especificidades de cada evento e modalidade.

WUSHU NO WORLD GAMES 2022
O Wushu foi incluído como modalidade opcional no
World Games 2022, a ser realizado de 07 a 17 de julho de 2022, na cidade de Birmingham, nos Estados
Unidos. O World Games é um evento multidisciplinar que agrega mais de 30 modalidades esportivas,

do qual participam cerca de 3.600 atletas provenientes de mais de 100 países. Essa será a terceira vez
que o Wushu integrará o programa de competições
do evento, as outras duas ocorreram nos anos de
2009 e 2013.
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DIA MUNDIAL DO QIGONG-SAÚDE
As comemorações do Dia Mundial do Qigong-Saúde foram muito especiais neste ano. Ao todo foram
mais de 24 horas de atividades online com a participação de todos os membros da International Health Qigong Federation. Cada país participante fez
suas apresentações, dentre as quais se destacaram
inusitadas combinações entre milenares técnicas

tradicionais com aspectos culturais locais, como as
músicas e danças regionais. Foi um final de semana de comemorações e de grande engajamento da
comunidade mundial do Qigong-Saúde. Como de
costume o Brasil se fez presente, participando e contribuindo através das mídias oficiais da CBKW para
mais uma memorável celebração da modalidade.

Logo do Dia Mundial do Qigong-Saúde.

Parte da participação brasileira.

WUSHU EM CASA
O quadro Wushu em Casa teve no mês de setembro
os últimas duas edições desta temporada. Em ambos
o tema foi arbitragem, uma direcionada para sanda e
outra para taolu.
O convidado para o tema arbitragem de sanda foi o
árbitro internacional Pablo Stanelli. A live abordou
a interpretação em situações que deixam margens
para dúvidas. Foram apresentados exemplos, o regramento específico para cada uma e explicado como
o árbitro procede para análise em tais ocorrências.
O convidado para o tema arbitragem de taolu foi o

árbitro internacional Rodrigo Carazzato. A live abordou um tema comum às competições de taolu esportivo e tradicional, a avaliação de performance
geral. Foram apresentados os padrões comuns de
avaliação, as pontuações de referência estabelecidas
nas regras e competições, bem como o árbitro deve
proceder para determinar tal pontuação.
Com a reabertura das academias e o retorno parcial
das atividades presenciais, o quadro Wushu em Casa
encerrou a primeira temporada de conteúdos de interesse da comunidade do Kungfu Wushu. Em breve
a CBKW trará novidades em seus canais digitais.

WUSHU EM CASA

assista em bit.ly/30HlvvV

assista em bit.ly/30pSmVw
Pablo Stanelli e Rodrigo Carazzato.
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