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Wushu salam
My name is Glen Keith dan saya menjalankan untuk posisi Presiden Federasi Wushu
internasional. Aku melakukan ini karena saya percaya administrasi IWUF perlu berubah jika
Wushu adalah untuk bertumbuh dan berkembang. Terima kasih untuk membaca manifesto
saya dan website saya, untuk melihat mengapa saya percaya saya bisa berikutnya, atau
masa depan, Presiden Federasi Wushu internasional, dan bagaimana kita bisa bekerja
bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk Wushu. Merasa bebas
untuk email, panggilan atau teks, atau menemukan saya di WeChat: Glen Keith, atau Skype:
Glen.Keith2 jika Anda ingin bicara.

Tentang saya
Saya memiliki sejarah panjang resmi peran dalam Wushu dating kembali ke 1990 ketika
saya mewakili Selandia Baru dalam pertemuan peresmian Federasi Wushu internasional
(IWUF), dan sejak itu saya telah mendedikasikan banyak hidup saya untuk promosi dan
pengembangan Wushu.
IWUF telah memiliki 4 Presiden sejak tahun 1990, semua yang saya telah mengamati
sebagai Wushu telah melalui banyak perubahan. Selama ini saya mendapatkan banyak
pengalaman dalam pengaturan Wushu dan manajemen, setelah menjadi anggota Dewan
Eksekutif IWUF selama 16 tahun (sejak 1999), dari mana 12 tahun telah sebagai Wakil
Presiden, IWUF (sejak 2003).
Saya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu bahwa wajah Wushu menjadi olahraga
Olimpiade, dan anggota delegasi khusus IWUF yang pergi ke St Petersburg Rusia pada
tahun 2013 untuk menyajikan Wushu's tawaran untuk Olimpiade tahun 2020.
Saya pendiri dan Presiden Federasi Wushu Kung-Fu Selandia Baru, pendiri dan Presiden
Federasi Wushu Oceania. Saya telah dilatih dalam seni bela diri Cina tradisional untuk 43
tahun dari usia 15, dan aku masih berlatih dan mengajar secara mingguan. Saya menerima
kehormatan yang besar dengan yang dilantik ke Selandia Baru dan Australasia Bela aula of
Fame pada tahun 2000 dan 2006 masing-masing.

Aku kepala instruktur untuk Shaolin Fut-Gar Kung-Fu di Selandia Baru dan saya mengajar
tradisional Yang gaya Tai Chi. tidak seperti beberapa lain IWUF Presiden, saya aktif guru
seni bela diri Cina tradisional, yang membuat saya membumi dan terhubung di tingkat akar
rumput. Selain latar belakang Wushu saya, saya manajer Senior yang berpengalaman
dengan luas keterampilan dalam kepemimpinan strategis di pemerintah dan sektor swasta.
Latar belakang, pengetahuan dan pengalaman, Wushu maupun di dalam karir kerja saya,
saya akan menempatkan dengan baik harus saya menjadi Presiden IWUF, sekarang atau di
masa depan!

Mengapa memilih saya?
Saya ingin menawarkan IWUF anggota 'pilihan' yang mereka inginkan untuk mewakili
mereka sebagai Presiden. Ini adalah dasar demokrasi sejati. Apakah aku menang atau
kalah ini tidak penting sebagai anggota menjadi sadar isu-isu kunci yang dihadapi Wushu,
dan tahu bahwa mereka memiliki yang kuat 'suara' di masa depan Wushu. Demokrasi
fundamental kepada masyarakat yang jujur dan adil, dan pemilu demokratis memastikan
anggota, bukan pemimpin, suara sejati organisasi. Memiliki lebih dari satu kandidat adalah
tanda sebuah organisasi yang jatuh tempo.
Selama 21 tahun antara 1990 dan 2011 IWUF anggota telah 'diperkenalkan' untuk Presiden
baru mereka di Kongres, yang kemudian dipilih dengan bertepuk tangan. Ini adalah tidak
proses demokrasi, dan itu hanya di 2011, ketika Raymond Smith memasuki pencalonannya,
bahwa ini berubah. Sebagai akibatnya, banyak hal mulai membaik.
IWUF memiliki empat Presiden: Li Menghua (Cina) 1990.10 ~ 1995.08 (5-tahun); Wu
Shaozu (Cina) 1995.09 ~ 1999.11 (4 tahun); Li Zhijian (Cina); 1999.12 ~ 2003.10 (4 tahun);
dan saat ini Yu Zaiqing (Cina) 2003.11 ~ 2015.11 (12 tahun). Presiden Yu telah melayani
tiga kali lebih lama daripada setiap lain IWUF Presiden. Daftar masalah yang dihadapi IWUF
tumbuh. Saatnya untuk Wushu melakukan perjalanan dalam arah yang baru. Semua yang
dibutuhkan adalah 'memilih untuk perubahan' atau 'suara protes'. Masa depan Wushu
adalah di tangan Anda!

Masalah yang dihadapi administrasi IWUF dan Wushu
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/iwuf-Issues.html saya
membuat menyebutkan 20 masalah yang dihadapi administrasi IWUF dan Wushu. Sejak itu
lebih banyak masalah yang telah diidentifikasi, beberapa di antaranya yang disebutkan di
bawah. Jika hasil saya menyoroti isu-isu ini, ada beberapa perubahan yang positif dalam
administrasi IWUF, maka saya kampanye presiden telah sukses besar.
Jika Terpilih sebagai Presiden IWUF saya akan memfokuskan pada semua isu-isu 20
didokumentasikan di website saya, tetapi untuk mulai dengan, fokus prioritas saya
akan pada 8 masalah berikut:

1. Olimpiade Wushu (termasuk Olimpiade Sanda)
2. Kontinental pengembangan
3. Kung-Fu Amerika Wushu komunitas
4. Adil dan hanya IWUF
5. Kesinambungan keuangan
6. Dunia sistem Grading
7. Modern administrasi
8. Visi, arah dan kepemimpinan

1. Olimpiade Wushu
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/Olympics.html Saya
berkomentar bahwa sebagai IWUF Federasi telah gagal sejak 2008 menjadi olahraga
Olimpiade, bahkan dengan Presiden yang adalah Wakil Presiden bidang IOC. Dan, bahwa
diri dan orang lain percaya ini telah karena kurangnya kepemimpinan mengakibatkan
IWUF tidak menjadi mampu berhasil memposisikan dirinya sendiri dan Wushu di panggung
dunia, tahun memimpin hingga kami tawaran Olimpiade.
Tidak dipilih sebagai salah satu 5 diciutkan olahraga untuk Tokyo 2020 adalah lebih lanjut
bukti IWUF's kegagalan yang berkelanjutan di daerah ini. Saya yakin Anda sebagai kecewa
karena saya bahwa Karate bisbol/Softball, Skateboarding, Selancar dan olahraga naik,
dipilih depan Wushu!
Pertanyaannya adalah, Apakah Presiden Yu melakukan cukup untuk mendapatkan Wushu
ke Olimpiade? Dalam kampanye saya situs Web halaman berjudul 'Olimpiade', saya
menyediakan beberapa link yang meliputi beberapa apa Karate lakukan untuk kampanye
Tokyo 2020 mereka. Karate jelas pergi mil ekstra dan berhasil dalam mendapatkan ke
babak berikutnya.
Itu tidak membantu hal Wushu's Presiden Yu terdaftar di website World Karate Federation
(WKF), sebagai Presiden dari Karate dilakukan Cina saat keputusan dibuat untuk memilih
Karate atas Wushu; terutama ketika dilakukan Karate Cina adalah salah satu Federasi
Karate terbesar milik WKF. Ini akan memberikan kesan bahwa Presiden Yu memberikan
dukungan sama Karate seperti yang ia lakukan untuk Wushu anggota IOC.
IWUF's strategi untuk Tokyo 2020 adalah untuk hanya memberikan presentasi sama yang
diberikan di St Petersburg Rusia pada tahun 2013. Seperti Albert Einstein pernah berkata,
"untuk melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda bentuk kegilaan."
Presiden Yu respon terhadap kegagalan ini, adalah untuk fokus pada fakta bahwa Wushu
adalah salah satu finalis delapan diciutkan dari 26 olahraga, dan bahwa hal ini seharusnya
untuk entah bagaimana menunjukkan pengakuan dan penerimaan yang Wushu potensi
Olimpiade besar? Apakah baik cukup bahwa kita harus semua sekarang menunggu lain 9
tahun sampai 2024? Ini memperkuat saya bahwa Presiden Yu dan IWUF tidak memiliki
strategi (selain hope) untuk mendapatkan Wushu ke Olimpiade.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya adalah untuk
mengembangkan dan melaksanakan kampanye pemasaran global yang akan posisi Wushu
sebagai olahraga yang mendorong gerakan Olimpiade dan nilai-nilai; memiliki fokus yang
kuat pada pemuda banding, dan kemampuan untuk melibatkan pemirsa baru di seluruh
dunia. Ini adalah daerah Wushu gagal untuk Tokyo 2020. Jika kita terus melakukan apa
yang selalu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan apa kita selalu punya, kegagalan
dan kekecewaan! Jika Anda ingin ini berubah, kemudian Suara Glen Keith untuk IWUF
Presiden !

Sanda Olimpiade
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/Olympic-Sanda.html saya
berkomentar bahwa kembali pada tahun 2001, saya dan orang lain punya keprihatinan
besar bahwa IWUF tidak termasuk Sanda bila diterapkan untuk dimasukkan dalam
Olimpiade 2008. Pada waktu IWUF merasa bahwa olahraga tempur mungkin lebih sulit
untuk memperkenalkan, diberikan sana sudah olahraga seperti tinju, gulat dan Tae Kwon Do.
IWUF merasa bahwa Taolu menggambarkan karakteristik kunci dari Wushu, dan lebih
merata dikembangkan berdasarkan jenis kelamin di semua benua. Itu juga dianggap
menarik untuk menonton di khalayak luas demografis.
Saya khawatir bahwa IWUF belum meninjau kebijakan Taolu-Sanda Olimpiade dalam 14
tahun! Hal ini sangat relevan ketika World Karate Federation (WKF) dengan dukungan dari
Cina Karate lakukan, hanya telah berhasil dalam mendapatkan diciutkan sebagai olahraga
tambahan mungkin olahraga memerangi Karate di Tokyo 2020 Olimpiade. Fakta bahwa
gulat dipulihkan pada tahun 2013 sebagai memerangi olahraga untuk 2020 juga
menunjukkan bahwa IOC tidak menentang dimasukkannya lebih memerangi olahraga. Saya
juga memiliki tangan pertama informasi dari satu kunci IOC resmi yang secara pribadi
mengatakan kepada saya bahwa ia merasa Sanda harus mengganti Tae Kwon Do sebagai
olahraga Olimpiade.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan mengusulkan
dimasukkannya Sanda, bersama Taolu, sebagai bagian dari tawaran Olimpiade Wushu
kami. Pemuda Sanda khususnya akan dipromosikan untuk membuat kuat pemuda banding
dan terlibat baru penonton di seluruh dunia. Kesalahan-kesalahan masa lalu dapat
diletakkan tepat, tetapi membutuhkan seorang pemimpin visioner, itulah sebabnya Anda
perlu untuk Memilih Glen Keith untuk IWUF Presiden!

2. kontinental pengembangan
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/Solidarity-Fund.html saya
membuat menyebutkan pengumumant IWUF terakhir Rapat Dewan Eksekutif di Chengdu
pada tahun 2014, tentang Dana Solidaritas IWUF untuk mendukung pengembangan Wushu
dalam mengembangkan daerah. Saya juga menyebutkan bahwa saya dan orang lain
percaya itu penting untuk pengembangan Wushu, yang prioritas harus diberikan kepada
mereka benua yang paling membutuhkan dukungan.
Saya juga berbicara tentang betapa kecewa saya adalah bahwa Oceania tidak disebutkan
sebagai salah satu wilayah target untuk IWUF dana solidaritas, terutama mengingat
kebutuhan pembangunan di negara-negara Pulau Pasifik kecil dan terpencil. Saya sebutkan
bahwa IWUF akan melakukannya dengan baik untuk mengingat bahwa menurut IOC, benua
Oceania mewakili salah satu cincin Olimpiade 5 yaitu (5 benua / 5 cincin Olimpiade... Tidak
4!)
Anda akan baru saja menerima email dari Presiden Yu tentang IWUF solidaritas program
pengembangan 2015 subsidi, mana tujuan adalah untuk mengenali dan mendukung
Federasi Nasional (NFs) yang diterapkan tata pemerintahan yang baik dan berpartisipasi
aktif dalam peristiwa-peristiwa utama IWUF's; dengan memberikan subsidi moderat 600
USD kepada anggota yang memenuhi syarat. Email pergi mengatakan bahwa untuk
memenuhi syarat untuk subsidi, aplikasi yang diperlukan yang akan dinilai pada 5 kriteria
berikut:
• Berpartisipasi dalam 12th Wushu kejuaraan dunia (2013)
• Berpartisipasi dalam 5th Junior Wushu kejuaraan dunia (2014)
• Berpartisipasi dalam kejuaraan kontinental terakhir
• Memegang Kejuaraan Nasional tahunan dalam 2 tahun
• Telah membayar IWUF 2014, dan 2015 Keanggotaan biaya pada bulan Juni 30 th 2015
Pada kenyataannya, Federasi hanya yang mungkin untuk memenuhi kriteria di atas adalah
orang-orang dengan struktur yang baik dan siapa yang bisa mampu atlet untuk
berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa dunia secara teratur. Ini adalah tidak negara-negara
yang paling membutuhkan dukungan keuangan. Bagaimana hal ini membantu negaranegara berkembang di Afrika, Amerika Selatan dan Oceania? Ini adalah contoh lain dari
kebijakan yang tidak memiliki akal sehat dan penilaian.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan mengidentifikasi
kebutuhan pengembangan Federasi dalam mengembangkan benua dan bekerja dengan
mereka untuk membantu membangun kemampuan mereka.
Saya akan memprioritaskan negara-negara ini untuk bantuan keuangan sehingga mereka
dapat bersaing di tingkat lapangan bermain dengan negara lain lebih maju. Dan, sehingga
mereka mampu untuk menghadiri dan memiliki suara di Kongres IWUF. Tapi yang paling
penting, jadi atlet dapat berpartisipasi dalam kejuaraan kami. Mampu hadir, didengar, dan
suara di Kongres, dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa dunia, adalah hak mendasar
bagi setiap anggota, dan bukan hanya mereka yang mampu membelinya. Jika Anda ingin
keuangan dukungan untuk ditargetkan mana hal ini sangat diperlukan, kemudian Suara
Glen Keith untuk IWUF Presiden!

3. Kung-Fu Amerika Wushu komunitas
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/Wushu-versus-Kung-Fu.html
I berbicara tentang bagaimana lack perhatian dari Presiden IWUF berturut-turut untuk
merek Wushu oleh tidak termasuk kata-kata Kung-Fu dalam nama kami; akhirnya
menciptakan kesempatan bagi situasi menjadi dieksploitasi, dan untuk merek internasional
Kung-Fu harus diklaim oleh orang lain; yang menyebabkan penciptaan Federasi Kung-Fu
Internasional 2012.
Terlepas dari bagaimana kuat atau sebaliknya Federasi Internasional Kung-Fu mungkin,
keberadaannya hanya mengirim pesan yang membingungkan Komite Olimpiade
Internasional bagaimana Amerika, atau sebaliknya, Wushu adalah sebagai olahraga
internasional? Yang baru usulan perubahan ke negara Konstitusi IWUF di dalam
pembukaan, yang "Wushu, juga disebut sebagai Kung-Fu, adalah istilah kolektif untuk
praktek-praktek seni bela diri yang berasal dari dan dikembangkan di Cina selama ribuan
tahun." Menambahkan beberapa kata untuk IWUF Konstitusi ini tidak cukup untuk
mengatasi persoalan penting ini. Ini adalah masalah serius bagi masa depan pertumbuhan
dan stabilitas berjudul Wushu, yang sampai saat ini belum ditangani oleh Presiden Yu.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan bekerja dengan
Presiden Federasi Internasional Kung-Fu untuk membawa tentang persatuan, sehingga
Kung-Fu dan Wushu dapat menjadi satu entitas global yang tunggal. Dengan dukungan
Anda, saya juga akan melihat untuk mengubah nama IWUF Federasi Internasional KungFu Wushu atau Federasi Internasional Wushu Kung-Fu, tergantung pada preferensi
anggota. Mengubah nama dan pengubahan citra IWUF; dikombinasikan dengan kampanye
pemasaran global yang efektif; akan berbuat lebih banyak untuk mempromosikan kesadaran
internasional Wushu, daripada semua usaha gabungan selama 25 tahun terakhir. Jika Anda
ingin sebuah organisasi Kung-Fu Wushu bersatu itulah diakui di seluruh dunia, maka Suara
Glen Keith untuk IWUF Presiden!

4. adil dan hanya IWUF
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/interference-in-ContinentalMatters.html saya berbicara tentang bagaimana saya dan orang lain merasa IWUF EB
interfers dalam bisnis Continental Federasi. Anda akan menyadari perubahan yang
diusulkan Konstitusi IWUF yang akan ditunda untuk persetujuan pada Kongres di Jakarta.
Jika disetujui, perubahan ini akan secara efektif memotong mati suara dari seluruh benua
Oceania pada IWUF EB. Perubahan juga berpotensi akan menghentikan saya dari
memegang posisi apapun dari EB IWUF, termasuk peran saya saat ini sebagai IWUF Vice
President. Perubahan yang diusulkan adalah sebagai berikut:
22.3.1 Continental Federasi terdiri dari 6 atau lebih anggota diperbolehkan untuk
mencalonkan kandidat untuk Dewan Eksekutif.
22.3.2 Federasi kontinental yang terdiri dari 8 atau lebih anggota masing-masing diizinkan
untuk mencalonkan satu kandidat untuk posisi wakil presiden.
33. 1 Continental Federasi harus bertanggung jawab untuk mencalonkan calon dari benua
mereka sendiri untuk melayani di Dewan Eksekutif, jika mereka memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
33.2 Calon Wakil Presiden akan dinominasikan oleh Federasi kontinental mereka masing-masing,
jika mereka Federasi Continental memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
Dengan Federasi Wushu Oceania saat ini hanya memiliki 4 anggota (turun dari 5 karena
Guam mengundurkan diri dari IWUF), itu akan muncul bahwa ini mengusulkan perubahan
konstitusional adalah usaha yang disengaja untuk menghapus aku dari peran apa pun resmi
pada IWUF eksekutif.
Saya meminta Anda untuk memutuskan apakah Anda merasa ini adalah jujur dan adil,
atau pendekatan yang lebih baik akan untuk IWUF untuk menawarkan dukungan untuk
membantu mengembangkan 4 anggota lain, jadi target 8 dicapai, jika target tersebut
memang diperlukan? Aku kecewa bahwa ide telah diusulkan, dimana perbedaannya
anggota tambahan 4 penting untuk sebuah Federasi seluruh benua yang mempunyai suara
pada IWUF EB?
saya juga prihatin pada jenis pesan akan mengirim ke IOC ketika mereka menemukan
sebuah organisasi olahraga internasional, yang berusaha untuk menjadi olahraga Olimpiade,
telah sengaja dihapus representasi dari sebuah Federasi seluruh benua pada Dewan. Sulit
untuk percaya itu adalah suatu kebetulan bahwa proposal ini telah diajukan untuk pertama
kalinya dalam 25 tahun, pada saat yang sama saya menjalankan untuk Presiden IWUF. Aku
akan meninggalkan Anda untuk menarik kesimpulan Anda sendiri! Saya akan berkeberatan
amandemen ini di Kongres. Jika Anda setuju dengan saya kemudian VOTE NO itu sedang
berlalu.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan memastikan
IWUF menjadi sebuah organisasi yang membanggakan diri pada menunjukkan integritas
dan menghormati orang lain; sebuah organisasi yang inklusif daripada eksklusif, dan
salah satu yang menjunjung tinggi nilai- nilai dari Piagam Olimpiade! Aku akan membangun
budaya dan lingkungan kepercayaan dan kerjasama, mana semua benua dan anggota
didorong untuk bekerja sama, dan yang didukung untuk mengembangkan potensi mereka
sepenuhnya. Banyak anggota IWUF sedang bertentangan satu sama lain, yang pada
akhirnya kerusakan Wushu merek dan menunjukkan kepada IOC bahwa IWUF adalah
sebuah organisasi yang disfungsional. Ini adalah bagaimana Anda ingin Wushu untuk dilihat
oleh sisa dunia? Jika tidak, maka Suara Glen Keith untuk IWUF Presiden!

5. kesinambungan keuangan
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/Financial-Management.html
aku disorotkeprihatinan dengan administrasi keuangan secara keseluruhan IWUF, yang
saya dan orang lain merasa adalah jelas dan kurang transparansi. IWUF tampaknya tidak
memiliki anggaran tahunan didokumentasikan perencanaan proses, atau proses untuk
menangkap atau merekam semua pendapatan dan biaya. Juga tidak memiliki strategi
investasi untuk memastikan kesinambungan keuangan masa depan.
Menurut pernyataan Presiden Yu, IWUF saat ini menerima USD1, 000, 000 setiap tahun dari
Cina nasional Olympic Committee (NOC) serta USD600, 000 per tahun di sponsor dari tiga
perusahaan Cina. IWUF's pernyataan pendapatan dan pengeluaran untuk Year-Ended 31
Desember 2013 menyatakan pendapatan dari 'Sponsoring dan sumbangan' dari sekitar
USD296, 000. Account tidak muncul untuk mencerminkan pendapatan dinyatakan, yang
menimbulkan pertanyaan tentang transparansi keuangan.
Sementara kita semua sangat bersyukur atas kemurahan hati NOC Cina dan sponsor kami,
ada potensi dampak jangka panjang sekitar IWUF's ketergantungan keuangan dan
kesinambungan keuangan. Masalah yang tidak ditangani oleh Presiden Yu, adalah apa
yang terjadi, jika atau ketika, NOC Cina dan/atau sponsor kami akhirnya menarik sponsor
mereka?
Sebagai Wakil Presiden IWUF, saya dan orang lain tidak pernah melihat rincian perjanjian
sponsor, dan tidak tahu apa yang IWUF telah berjanji untuk sponsor!

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan memastikan
bahwa semua pendapatan dan pengeluaran semua dibuat jelas dan transparan dan tercatat
dalam rekening keuangan, dan diterima hanya oleh suara Kongres. Ini akan mencakup
pengungkapan penuh biaya operasional untuk Sekretariat IWUF dan pembayaran upah
untuk semua staf IWUF dan kontraktor. Aku akan memastikan bahwa IWUF EB menyadari
syarat dan ketentuan Perjanjian sponsor dan mencari kesepakatan dari EB sebelum
menerima setiap Penawaran sponsor masa depan. Salah satu tujuan saya adalah untuk
mengidentifikasi arus pendapatan yang akan memastikan kesinambungan keuangan
berkelanjutan dalam IWUF. Fokus kunci seperti arus pendapatan akan mendukung
pengembangan Federasi kontinental dan anggota untuk mencapai potensi mereka. Salah
satu pilihan pendapatan yang akan dieksplorasi adalah dari mengaktifkan sistem Grading
dunia. Jika Anda ingin transparansi keuangan dan keberlanjutan maka Suara Glen Keith
untuk IWUF Presiden!

6. dunia sistem Grading
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/Wushu-grading-System.html
saya berbicara tentang diusulkan dunia Wushu Grading sistem (WGS), yang pertama kali
diusulkan pada tahun 2007, dan dibahas lagi dalam 2009 di Komite Eksekutif IWUF di
Toronto, Kanada.
Profesor Kang Gewu, Wakil Ketua Komite Wushu tradisional (TWC) bertugas untuk
melakukan pekerjaan ini dengan Cina Wushu Research Institute (CWRI). Rancangan sistem
dan rancangan pelaksanaan rencana yang diproduksi, termasuk buku-buku teks 27 dengan
DVD terkait sebagai dasar untuk pemeriksaan dan referensi materi pelatihan.
Setelah sejumlah besar usaha dan biaya untuk mengembangkan WGS, pekerjaan
tampaknya telah terhenti. Publikasi dan DVD yang telah dikembangkan untuk tanggal
semua di Cina, yang tidak menggunakan apapun untuk sisa anggota IWUF yang di luar Cina.
Kurangnya pengembangan dengan WGS secara signifikan telah menghambat pertumbuhan
global dan pengembangan Wushu dan menyebabkan cukup frustrasi untuk IWUF anggota
Federasi.
WGS, jika dikelola dengan benar, adalah potensi sumber pendapatan yang dapat secara
signifikan berkontribusi untuk mencapai kesinambungan keuangan jangka panjang sebagai
organisasi. Ini akan membantu membuat IWUF mandiri secara finansial tanpa harus
bergantung pada NOC Cina dan sponsor, dan memberikan aliran pendapatan untuk
memungkinkan negara-negara berkembang untuk tumbuh dengan cepat.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan memastikan
bahwa WGS sepenuhnya dikembangkan. WGS akan digunakan untuk mengembangkan
Wushu standar di seluruh dunia untuk hari ke hari partisipasi dan peristiwa. Standar akan
tingkat yang sama di semua negara-negara anggota IWUF. WGS oleh alam akan
meningkatkan dana untuk IWUF, serta untuk Federasi kontinental setiap dan setiap
Federasi nasional. Fokus saya adalah untuk memastikan bagian terbesar dari pendapatan
dari biaya penilaian akan pergi langsung ke mengembangkan Federasi nasional sehingga
mereka dapat memajukan Wushu di negara mereka, dan mampu bersaing secara
internasional. Jika Anda ingin WGS yang akan meningkatkan standar Wushu secara global,
dan memberikan banyak diperlukan pendapatan untuk anggota, maka Suara Glen Keith
untuk IWUF Presiden!

7. Modern administrasi
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/Strategic-Plan.html saya
berbicara tentang perlunya untuk IWUF untuk memiliki rencana strategis yang berkembang
dengan baik dan rencana bisnis tahunan untuk membantu mencapai tujuannya. Versi
terakhir terkenal IWUF rencana strategis yang saya bisa menemukan bertanggal 2006-2008.
Dokumen perencanaan Pemesanan tampaknya Program pengembangan Wushu 2010-2020
International. Rencana strategis telah ditinjau sejak 2006 atau Program pengembangan
sejak 2010.
Sementara dokumen-dokumen ini ada, mereka sangat usang dan ada kurangnya koordinasi
dan proses terstruktur dalam hal siapa bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk
tujuan dan tindakan. Banyak tindakan juga sangat tinggi dan karena itu sulit untuk mengukur.
Hal ini juga tidak jelas bagaimana kemajuan pada tindakan diukur dan dilaporkan.
Sebagai prioritas dapat mengubah, rencana strategis dan pengembangan Program perlu
ditinjau dan direvisi untuk memastikan fokus dan sumber daya diletakkan di tempat-tempat
strategis pentingnya ke Federasi dan anggotanya. Tujuan utama, strategi dan tindakan dari
dokumen tersebut harus ditangkap di tahunan rencana bisnis, yang saat ini tidak ada.
IWUF juga tidak memiliki proses perencanaan anggaran tahunan yang didokumentasikan,
atau proses untuk menangkap dan pelaporan semua pendapatan dan biaya. Juga tidak
memiliki strategi investasi untuk memastikan kesinambungan keuangan dalam masa depan.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan untuk
memastikan bahwa IWUF memiliki proses pengembangan modern rencana strategis dan
bisnis, serta rencana untuk mencapai kesinambungan keuangan. Rencana yang kita semua
menyadari dan dapat berkontribusi. Rencana yang sederhana untuk membaca dan memiliki
tujuan, strategi dan tindakan yang mudah dimengerti. Ini akan menjadi jelas yang memiliki
tanggung jawab untuk apa, berapa banyak akan biaya, Kapan itu akan terjadi, dan
bagaimana keberhasilan akan diukur. Saya juga akan memastikan IWUF memiliki modern
administrasi bisnis dan sistem manajemen keuangan. Jika Anda ingin modern dan progresif
Wushu administrasi, kemudian Suara Glen Keith untuk IWUF Presiden !

8. visi, arah dan kepemimpinan
Dalam kampanye halaman situs saya http://www.glenkeith.org/iwuf-Issues.html aku
mendokumentasikan 20 masalah yang saat ini wajah administrasi Wushu di bawah
pemerintahan Presiden Yu. Kegagalan berulang IWUF sejak tahun 2001 untuk
mendapatkan Wushu ke Olimpiade mungkin adalah masalah paling penting yang dihadapi
Wushu. Diri sendiri dan orang lain merasa bahwa semua masalah yang dihadapi Wushu
telah terjadi kurangnya visi, arah dan kepemimpinan.
Ada banyak kutipan untuk mengekspresikan kebajikan dari seorang pemimpin yang baik.
Beberapa yang mungkin bisa berhubungan dengan IWUF adalah:
 "Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan."
 "Without kepemimpinan yang baik, kita adalah seperti sebuah kapal tanpa kemudi, drifting
dengan gelombang."
 "Pemimpin sejati yang memiliki kepercayaan diri untuk berdiri sendiri, keberanian untuk
membuat keputusan-keputusan sulit, dan kasih sayang untuk mendengarkan kebutuhan
orang lain. Dia tidak berangkat untuk menjadi pemimpin, tapi menjadi satu dengan
kesetaraan tindakannya dan integritas niatnya. "
Meskipun isu-isu saat ini, saya masih ingin mengakui bahwa Cina dan Cina Wushu Asosiasi
telah dilakukan banyak untuk Wushu dan menciptakan sebuah platform untuk IWUF untuk
tumbuh sebagai Federasi Internasional.
Sekarang Namun, saya percaya kita telah mencapai era baru di mana bangsa-bangsa muda
Wushu siap untuk mengadopsi ide-ide baru dan struktur; lebih efektif dalam posisi Wushu
untuk dimasukkan dalam Olimpiade. Saya percaya ini adalah waktu untuk pemerintah
sekarang untuk berdiri di samping dan mendukung negara-negara kecil Wushu untuk
memimpin kita ke masa depan.
Contoh ini tahap perkembangan telah terlihat dalam Federasi Judo dan Karate ketika
mereka berkembang dari buaian Masters Jepang. Sekarang ini adalah kesempatan kita
untuk melakukan hal yang sama dan memindahkan Wushu maju dengan teman-teman kami
Cina masih bermain peran penting.

Saya janji pemilu
Jika saya 'm Terpilih sebagai Presiden IWUF, salah satu tujuan saya akan memastikan
IWUF Dewan Eksekutif, Komite, Sekretariat, Federasi kontinental dan anggota; Semua
berbagi visiyang sama, telah jelas arah dan kuat kepemimpinan. Jika Anda ingin menjadi
bagian dari sebuah federasi yang memiliki kualitas ini, maka Suara Glen Keith untuk IWUF
Presiden, dan bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk
Wushu .
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Glen Keith IWUF Presiden
Jika Anda ingin IWUF Demokrat dan independen
Jika Anda ingin suara di masa depan Wushu
Jika Anda ingin Wushu melakukan perjalanan dalam arah yang
baru
Jika Anda ingin Wushu menjadi olahraga Olimpiade

Semua yang dibutuhkan adalah 'memilih untuk
perubahan' atau 'suara protes'

Masa depan Wushu adalah di tangan Anda!

Pengurus:
01 x Presiden dipilih oleh Kongres
01 x Wakil Presiden Senior yang ditunjuk oleh Presiden
x 05 Wakil Presiden dinominasikan oleh benua dan disahkan oleh Kongres
11 x sampai dengan anggota Dewan Eksekutif dinominasikan oleh benua dan disahkan oleh
Kongres
01 x atlet 's perwakilan dipilih oleh Kongres
19 x pemungutan suara anggota Total
(Sekretaris Jenderal dan Bendahara adalah bebas-Voting anggota yang ditunjuk oleh
Presiden)
Representasi kontinental:
Semua benua (1) IWUF Wakil Presiden dan hingga maksimum delegasi eksekutif Dewan
(EB) tambahan (3). Jumlah tambahan EB mendelegasikan didasarkan pada benua
mencapai ambang batas keanggotaan-lihat di bawah. Anggota harus 'berfungsi anggota'
seperti yang didefinisikan oleh IWUF EB.
01 + anggota kontinental = Wakil Presiden IWUF
10 + continental anggota = I tambahan EB delegasi
20 + continental anggota = 2 tambahan EB delegasi
30 + continental anggota = 3 tambahan EB delegasi (maksimum)

