Tradução da Carta do Comitê Olímpico Internacional enviada para o Sr. Yu Zaiqing,
Presidente da International Wushu

Sr. Presidente Zaiqing YU International Wushu Federation (IWUF)
O Presidente
Lausanne, 21 de julho de 2011
Ref n ° 2011/CJRO/CCHD/chbs
Por e-mail
Jogos da Olimpíada XXXII, em 2020 - Programa

Prezado Sr. Presidente,

Após a reunião do Conselho Executivo do COI em Durban, realizada em 04 de julho
de 2011, gostaríamos de informar que o Conselho Executivo do COI decidiu uma curta
lista de esportes (em ordem alfabética) de Baseball, Escalada, Karate, Patinação,
Softball, Wakeboard, Squash e Wushu para a revisão do Programa Olímpico 2020.
Estamos muito impressionados com o rigor das informações que o senhor forneceu
para o Departamento de Esportes do COI no início deste ano. Após a verificação dos
documentos, certamente notamos avanço em várias frentes, e o senhor deve ser
elogiado por esta evolução positiva. Estamos convencidos de que sua dedicação
continuará a contribuir para o desenvolvimento do seu esporte.
Conforme estabelecido pela Carta Olímpica, a decisão sobre a introdução de um novo
esporte se baseia na competência da Sessão do COI, sob proposta do Conselho
Executivo do COI. A votação pela Sessão terá lugar em Buenos Aires em setembro de
2013. Por favor note que o COI Departamento de Esportes irá contactá-lo nas
próximas semanas para discutir os próximos passos do processo de revisão para os
Jogos da Olimpíada XXXII em 2020.
Em nome do Conselho Executivo do COI e da Comissão do Programa Olímpico,
gostaria de agradecer a senhor e toda a família IWUF pelo trabalho empenhado e a
excelente colaboração que tivemos ao longo dos anos.
Com os meus melhores cumprimentos pessoais,
Jacques Rogge
Cc: Xiaolin Wang, IWUF Secretário-Geral
Franco Carraro, Presidente da Comissão do Programa Olímpico
Christophe DE Kepper, Diretor Geral
Gilbert Felli, Diretor Executivo Jogos Olímpicos
Christophe Dubi, Diretor Esportivo

