CONVITE OFICIAL
Prezados Senhores Dirigentes
A U.S.K.F - União dos sistemas Kuoshu Fatshan / A.F.K.- Associação Fatshan de Kuoshu, através de sua
diretoria, vem mui respeitosamente convidar dirigentes, mestres, professores, técnicos e atletas de Artes
Marciais e, por seu intermédio, a sua prestigiosa escola e alunos, sua cidade, seu estado e seu país, a
participarem da Golgen Dragon Kombat - K1 Rules, 8º Copa fatshan de Kung Fu e Aberto de Artes
Marciais 2013.
DATA: 20 de Outubro de 2013
LOCAL: Ginásio do Ibirapuera Arena Olímpica de Judô.
Rua Manoel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera São Paulo/SP.
Este evento, conta com o apoio da SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO DE SÃO
PAULO e com a organização de Sifu Mendes, representante máximo para o Brasil da Federação Mundial
de Kung Fu (WORLDCKA), com sede em Perugia-Itália, e sua equipe.
O evento visa à confraternização e união entre os praticantes de Kung Fu e a sociedade brasileira com
ética, profissionalismo e educação, trabalhando com respeito, humildade e amizade para a inovação e
desenvolvimento das Artes Marciais, demonstrando suas habilidades e verdadeiro espírito de competição
pautada em valores positivos resultando em elevação da cidadania e a inclusão social, além da pluralidade
na programação do evento, resultante da organização total das atividades visto que a U.S.K.F/U.F.K
contraíram grande prestígio e reconhecimento público e notório no cenário marcial nacional e
internacional desde sua fundação em 1986.
Este ano teremos várias categorias em competições: TAO LUS (mãos e armas), Combate (WUSHU) E
KUOSHU (LEI TAI), KUOSHU LIGHT, LUTA CLÁSSICA, TAI CHI CHUAN, CHI KUNG,
Combate WING CHUN, MUSICAL FORMAS, FORMAS EQUIPE, SHUAI CHIAO, WUSHU
COMPETITIVO, SHAOLIN CODIFICADO, TUEI SHO, (Luta TAI CHI), GUARDA ESQUIVAS,
CASSETETE E KOMBAT K1 RULES além de apresentação de várias modalidades que ocorrerão no
dia 20 de Outubro de 2013. Os combates ocorrerão no ringue com lutas profissionais e amadoras.
Portanto, a participação de todos neste evento com certeza agregará grande valor ao currículo e
experiência desportiva incomparável ao atleta que dele participar.
Gratos desde já pela costumeira e cordial atenção, fazemos votos de que V.S.ª Esteja conosco na data
acima, juntamente com sua equipe engrandecendo, o que muito nos honraria às referidas atividades.
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