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1º TREINO OFICIAL VISANDO EVENTOS INTERNACIONAIS 2020
A CBKW realizou no segundo final de semana de dezembro o primeiro treino oficial visando a formação
da Seleção Brasileira de Wushu para os eventos internacionais de 2020. Realizado na Faculdade de
Educação Física da Unicamp, em Campinas/SP, o treinamento contou com a participação de mais de 170
atletas, distribuídos pelos departamentos de wushu
interno, moderno, sanda, shuaijiao e tradicional.

seletivo ainda em 2019 é muito importante para que
a definição das equipes ocorra ainda com antecedência suficiente para que os atletas que venham a ser
selecionados tenham tempo suficiente para se preparar adequadamente.

Após as avaliações feitas neste treino a Comissão
Técnica já definiu os atletas que seguem na disputa
para o segundo treino, previsto para os dias 21 e 22
O calendário de 2020 abrange uma grande quan- de março, na cidade de Campinas/SP. A relação dos
tidade de eventos, por isso, o início do processo convidados está disponível nas mídias da CBKW.

RELAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS 2020

2020 World University Wushu Championships
Liaoyang, China

3rd Taolu World Cup
Tóquio, Japão

13th Pan American Wushu Championships
Brasil

3° Campeonato Sul-americano de Kungfu
Santiago, Chile

10th Sanda World Cup
Melbourne, Austrália

3ª Copa Sul-americana de Sanda
Santiago, Chile

4th World Taijiquan Championships
Catania, Itália

8th World Junior Wushu Championships
Rabat, Marrocos

18th Summer School Games
Jinjiang, China

31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu
local a confirmar
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REUNIÃO ANUAL DE DIRETORIA
A CBKW realizou sua reunião anual de diretoria.
No encontro foram revisitadas as realizações da
atual gestão, bem como discutidas ações de planejamento futuro, a fim de oferecer um norte sólido que poderá ser seguido pela nova gestão.
O atual presidente apresentou relatório detalhado
de todas ações do mandato em curso, enquanto cada
departamento técnico abordou as ações desenvolvidas especificamente em suas respectivas áreas de

atuação. Foram abordadas ainda questões referentes
ao calendário nacional e internacional, bem como o
regulamento técnico do próximo campeonato brasileiro.
Com os relatórios e sugestões recebidas, a nova gestão trabalhará nos últimos detalhes do seu planejamento estratégico ao longo do próximo mês, retomando as ações o mais breve possível nesse período
de transição administrativa.
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VISITA OFICIAL DA BEIJING SPORTS UNIVERSITY
A Beijing Sports University (BSU) enviou uma comitiva ao Brasil no início do mês de dezembro. O objetivo da visita foi estreitar laços com a Faculdade de
Educação Física da Unicamp e estabelecer um acordo
formal de cooperação entre as entidades. Desta forma, criar vínculos que permitam intercâmbio estudantil formal e propiciar possibilidades de desenvolvimento científico para ambas as partes. Os quatro
membros da comitiva da BSU foram recebidos em
Campinas por representantes da universidade e da
prefeitura. As reuniões foram muito produtivas, e a
delegação da BSU retornou à China com acertos bem
avançados para concretização da parceria.
Devido ao longo histórico de relações institucionais
entre CBKW e BSU, a entidade internacional solicitou

a mediação do contato entre as partes. A ação não só
fortalece os laços entre as entidades, mas, em caso
de sucesso dessa iniciativa, propiciará novas oportunidades de intercâmbio relacionadas ao wushu.
No passado, o Brasil recebeu técnicos especialistas
em Sanda e Taolu e enviou atletas para curtas temporadas de treinamento com a seleção brasileira de
wushu na BSU, em preparação para eventos na China. Atualmente, há mais de uma dezena de praticantes de wushu brasileiros contemplados com bolsas
de estudos na universidade chinesa. Além do suporte a uma entidade que é parceira da CBKW de longa
data, espera-se que uma parceria dessa natureza aumente ainda mais possibilidades de intercâmbio para
o wushu do Brasil.
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