FEDERAÇÃO DE WUSHU DO DISTRITO FEDERAL
Filiada a Confederação Brasileira de Kung Fu - CBKW
Filiada a International Wushu Federation - IWF
Vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB
A Comissão Organizadora do 27° Campeonato Brasileiro de KungFu/Wushu, convidar aos
dirigentes das equipes, professores, técnicos, árbitros, pais, atletas e voluntários no dia 07/09 no
Hotel Fusion, salas 1, 2 e 3 ás 15:30 a participar de uma concentração onde iremos tratar de
assuntos referente ao Campeonato, desde já a comissão organizadora que é composta por:
Daniel Dionisio, Aglenio Alves, Hsiaopo Wang, Pedro Wolf, Alessandro Neves, Carlos Eduardo,
Valmir de Souza, Gilvan Martins, Alexandro Batista, Ricardo Ramos, Krishna Raza e Felype
Azevedo agradecem a participação de todos, não deixe de comparecer sua presença e
indispensável.
Na ocasião iremos:
Tirar dúvidas;
Falar sobre a programação atualizada;
Check - List de toda equipe;
Entrega de uniformes;
Entrega de documentação pendente;
Reflexão:
Apesar do Wushu ser um esporte individual não somos sozinhos e não devemos agir de forma
individualista, em suma, temos que ter o espírito de equipe . Um time campeão não é feito apenas
de camisas "10", cada um tem sua função e os gênios individuais não conseguem se sustentar se
a equipe não estiver em sintonia. Quando um trabalho em equipe é bem conduzido os resultados
são sempre os melhores.
Além disso teremos a possiblidade de rever amigos, fazer novas amizades, trocar experiências e
aprender uns com os outros. Ninguém é maior do que uma equipe, ou seja, ninguém alcança
nenhum objetivo sem o braço do outro e sem conhecer o trabalho como um todo, algo quase
natural: é impossível ser feliz sozinho.
Um grupo é apenas um conjunto de pessoas com objetivos comuns que, em geral, se
reúnem por afinidades. A família também reflete essa situação. Há famílias em que os membros
se ajudam e se apóiam de fato. Há outras que apenas servem para protagonizar belas fotos nas
redes sócias.
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