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, por seu
intermédio, a sua prestigiosa Escola e Alunos, sua Cidade, seu Estado e seu País, a participarem da 4ª
COPA RESENDE OPEN DE KUNG FU – 2018.
Este evento é uma seletiva para a 12ª COPA FATSHAN DE KUNG FU.
DATA: 19 de Agosto de 2018.
LOCAL: Ginásio Salesiano Resende.
Avenida Marcílio Dias, nº 256 – Jardim Jalisco – Resende - RJ.
Este evento, conta com o apoio da Prefeitura de Resende - RJ (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer),
Cruz Vermelha Resende - RJ e com a organização da Associação Fatshan de Kuoshu de São Paulo - SP e
Associação Dragões de Kung Fu de Resende - RJ e chancela da USKF - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL.
O evento visa à confraternização e união sincera entre a sociedade brasileira e os praticantes de Artes
Marciais em um local aonde demonstrarão suas habilidades e o verdadeiro espirito de competição pautada
em valores positivos de companheirismo, amizade, auto-superação, auto-controle e respeito ao oponente,
dignificando o esporte e o atleta, independente do resultado obtido, além da pluralidade na programação do
evento, resultante da organização total das atividades visto que a U.S.K.F/A.F.K contraíram grande
prestígio e reconhecimento público e notório no cenário marcial nacional e internacional desde sua fundação
em 1986.
Esta união e confraternização que se faz necessária aliada à atitudes de cooperação, criatividade,
dinamismo, confiança, esperança, perdão, compartilhamento, etc, sintetizadas na entrega de 1 Kg de
alimento não perecível, ou 1 agasalho, calçado, roupas ou brinquedos usados a serem doados a Entidades
Assistenciais resultarão em elevação da cidadania e inclusão social.
Este ano teremos várias categorias em competições: TAO LUS (Mãos e Armas), TAIJIQUAN, SHAOLIN
CODIFICADO, CHI KUNG, SHUAI JIAO e COMBATES, além de apresentação de várias modalidades que
ocorrerão no dia 19 de Agosto de 2018.
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. Sª. esteja conosco na data
acima, juntamente com sua equipe, engrandecendo ás referidas atividades, o que muito nos honraria.
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