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DEFINIÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA OS EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2018
Aconteceu nos dias 18 e 19 de fevereiro o treino
que definiu a maior parte das equipes que representarão o Brasil nos principais eventos do calendário internacional de 2018. Na ocasião todo o corpo
técnico da CBKW esteve reunido com mais de 250
atletas de todas as regiões do país. Durante três intensos períodos os atletas foram avaliados e a comissão técnica da CBKW apontou os selecionados
para os distintos eventos internacionais deste ano.

Campeonato Mundial de Taijiquan e o departamento
de Wushu Interno já definiu os 6 atletas que formarão a equipe brasileira. Embora o Wushu Interno já
esteja inserido na maior parte dos principais eventos
promovidos pela International Wushu Federation, a
entidade entendeu que o taijiquan é um dos maiores
diferencias do Wushu em relação a outros esportes
e optou por direcionar um grande evento somente
para a modalidade. A iniciativa se mostrou muito
bem sucedida nas primeiras edições e se consolida
O primeiro deles envolverá duas competições realiza- no calendário oficial, sempre com participação do
das paralelamente. Para o 2º Campeonato Sul-Ameri- Brasil.
cano de Kungfu foram selecionados cerca de 100 atletas dos departamentos de Wushu Interno, Shuaijiao Em novembro acontecerá na Argentina o 14º Came Tradicional para representar o país. Para a 2ª Copa pe onato Pan-Americano de Wushu. No departaSul-Americana de Sanda foram selecionados 26 luta- mento de Wushu Moderno já está definida a maior
dores titulares e 14 reservas. Ambas as competições parte dos atletas que representarão o país. No deserão realizadas no final do mês de maio no Uruguai. partamento de Sanda, por sua vez, a comissão técnica da CBKW optou por utilizar os resultados da
O time para o 7º Campeonato Mundial Júnior de Copa Sul-Americana e do Campeonato BrasileiWushu já está praticamente definido com 14 atletas ro para escolher os atletas em melhor momento
titulares e 03 reservas. Há mais duas vagas para a ca- para compor a Seleção Brasileira na competição.
tegoria de taolu grupo C masculino que serão definidas entre quatro atletas no encontro de abril. A co- Por fim, fica em aberto o time que representará o
missão técnica da CBKW identificou um nível técnico Brasil no 1º Campeonato Mundial Universitário de
muito próximo entre estes atletas e optou por adiar Wushu. As vagas para esta competição serão definia escolha para garantir a participação daqueles que das através dos resultados dos Jogos Universitários
evoluírem mais ao longo deste período. O Mundial Brasileiros de Lutas, a serem realizados pela Confeacontecerá em Brasília/DF de 09 a 16 de julho e pela deração Brasileira do Desporto Universitário no mês
primeira vez está competição será realizada no conti- de abril em Goiânia/GO, sendo assegurado aos atlenente americano.
tas com melhor desempenho o direito de integrar a
Seleção Brasileira Universitária de Wushu nesta 1ª
Em outubro acontecerá na Bulgária a 3ª edição do edição da competição mundial.

Reunião do Corpo Técnico da CBKW com os atletas durante o treino.
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