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Wushu selamlar
Benim adım Glen Keith ve uluslararası Wushu Federasyonu Başkanı pozisyon için
kullanıyorum. IWUF yönetim Wushu büyümek ve gelişmek için ise değiştirmek gerekiyor
inanıyorum çünkü bunu yapıyorum. Benim manifesto ve neden sonraki, ya da gelecek,
uluslararası Wushu Federasyonu Başkanı olabilir inanıyorum görmek için benim web
okumak için teşekkür ederim ve nasıl iş birlikte için Wushu için daha iyi bir gelecek inşa.
E-posta, arama veya metin için çekinmeyin veya beni WeChat üzerinde bulmak: Glen Keith
veya Skype: Eğer konuşmak isterseniz Glen.Keith2.

Benim hakkımda
Ben 1990 uzanan Wushu resmi rolleri uzun bir geçmişi var ne zaman Yeni Zelanda
uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) açılış toplantısında temsil ve o zamandan beri ben
hayatımın büyük bir promosyon ve Wushu gelişimi için adadım.
IWUF 4 başkanları Wushu pek çok değişiklik geçer gitti gibi bütün bunlar ben gözlemledim
1990 yılından bu yana olmuştur. Bu süre zarfında ben Wushu yönetim ve yönetim, deneyimi
çok bir IWUF yönetim kurulu üyesi (1999dan beri), 16 yıldır edilerek hangi 12 yaşındaki bir
IWUF Başkan Yardımcısı olarak (2003'ten beri) olmuştur kazandı.
Olimpik bir spor olma yolunda bu Wushu yüzler sorunları iyi bir anlayışa sahip ve 2020
Olimpiyat Oyunları için Wushu'nın teklif sunmak için 2013 yılında St Petersburg Rusya'ya
gitti IWUF özel temsilci bir üyesiydi.
Ben kurucusu ve Başkanı Yeni Zelanda Kung-Fu Wushu Federasyonu ve kurucularından ve
Oceania Wushu Federasyonu Başkanı. 15 yaşından itibaren 43 yaş için geleneksel Çin
dövüş sanatları eğitim almış ve hala pratik ve haftalık olarak öğretmek. Ben büyük bir onur
Yeni Zelanda ve mahmuzlu dövüş sanatları Halls of Fame içine 2000 ve 2006 yılında
sırasıyla müzeye tarafından aldı.

Ben Şef Shaolin Fut-Gar Kung-Fu için Yeni Zelanda öğretmeniyim ve ben öğretmek
geleneksel Yang stil Tai Chi. bazı diğer IWUF başkanları, aksine ben, beni topraklanmış ve
bağlı bir taban düzeyde tutan bir etkin geleneksel Çin dövüş sanatları, öğretmenim. Ek
olarak benim Wushu arka plan, hükümet ve özel sektör arasında geniş stratejik liderlik
becerileri ile deneyimli bir kıdemli Yöneticisi duyuyorum. Benim arka plan, bilgi ve deneyimi,
Wushu ve benim çalışma kariyer iyi kullanmak IWUF Başkan, şimdi veya gelecekte olmak
gerekir koymak!

Neden benim için oy?
Onlar onları Başkan olarak temsil etmek isteyen bir 'seçim' IWUF üye sunmak istiyoruz. Bu
gerçek bir demokrasinin temelidir. Ben kazanmak veya kaybetmek kadar Wushu karşı
karşıya temel sorunları ve onlar-si olmak güçlü 'ses' içinde belgili tanımlık gelecek, Wushu
öğrenmek farkında üye olarak önemli değildir. Demokrasi bir adil ve toplum için temel ve
demokratik seçimler üyeler, değil liderleri, bir örgüt, gerçek ses olduğundan emin olun.
Birden fazla aday olan olgunlaşan bir örgüt bir ibret vardır.
1990 ve 2011 arasında 21 yıldır IWUF üyeleri 'üzere sonra elleri alkış ile seçilecek yeni
Cumhurbaşkanı Kongresi'nde, ortaya konan'. Burası değil demokratik bir sürecin ve o da
Raymond Smith adaylığını girildiğinde sadece 2011 yılında, bu değişti. Bunun sonucu olarak,
birçok şey geliştirmeye başladı.
IWUF dört başkanları olmuştur: Li Menghua (Çin) 1990.10 ~ 1995.08 (5 yıl); Wu Shaozu
(Çin) 1995.09 ~ 1999.11 (4 yıl); Li Zhijian (Çin); 1999.12 ~ 2003.10 (4 yıl); ve şu anda Yu
Zaiqing (Çin) 2003.11 ~ 2015.11 (12 yıl). Başkan Yu diğer IWUF Başkan daha üç kat daha
uzun hizmet vermiştir. IWUF karşılaştığı sorunları listesi büyüyor. Wushu yeni bir yöne
gitmek zamanı. Sadece o-ecek almak bir 'değişikliği için oy' veya bir 'protesto oy'. Wushu
geleceği sizin ellerinizde!

IWUF ve Wushu İdaresi karşılaştığı sorunları
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.html yaptığım 20 sorunları
IWUF ve Wushu İdaresi bakan söz. O zamandan beri daha fazla sorunları belirlenmiştir,
bazıları açıklanıyor aşağıda. Bana bu sorunları vurgulayarak, bir sonucu olarak bazı olumlu
değişiklik IWUF yönetiminde Eğer, o zaman benim başkanlık kampanyasında büyük bir
başarı olmuştur.
IWUF Başkan olarak seçildiği takdirde benim web sitesinde belgelenen 20 konular
üzerinde durulacak, ama ilk olarak, benim öncelikli odak aşağıdaki 8 konularda olacak:

1. Olimpiyat Wushu (Olimpiyat Sanda dahil)
2. Kıta geliştirme
3. Bir Birleşik Kung-Fu Wushu topluluk
4. Adil ve sadece IWUF
5. Mali sürdürülebilirlik
6. Dünya sınıflandırma sistemi
7. Modern yönetim
8. Vizyon, yön ve liderlik

1. Olimpiyat Wushu
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/Olympics.html Ben yorumladı bir
Federasyon IWUF bile IOC Başkan Yardımcısı olan bir Başkan ile bir olimpik spor olmak için
2008 yılından bu yana başarısız oldu gibi. Ve ben ve diğerleri bu IWUF içinde kaynaklanan
değil bir liderlik eksikliği nedeniyle başarılı bir şekilde kendisi ve Wushu önde gelen yıllarda
dünya sahnesinde konumlandırmak güçlü olmak inanıyorum bizim Olimpiyat tekliflerine
yukarı.
Tokyo 2020 için 5 aday spor biri olarak seçilen değil daha da IWUF'ın bu alanda devam
eden başarısızlık kanıtıdır. Karate beyzbol/Softball, Skateboarding, sörf ve spor tırmanma,
Wushu öncesinde seçilmiştir benim kadar hayal kırıklığına olduğuna eminim!
Sorun şu ki, Başkan Yu Wushu Olimpiyatları almak için yeterli yaptın? Benim kampanya
Web sitesi sayfa başlıklı 'Olimpiyatları', ben bazı ne onların Tokyo 2020 kampanya için
Karate yaptığını kapsayan çeşitli bağlantılar sağlanan. Karate açıkça ekstra mil gitti ve bir
sonraki tura getting başarılı oldu.
Başkan Yu olarak dünya Karate Federasyonu (WKF) Web sitesinde listelenmiş Wushu'nın
durumda yardımcı olmadı Başkan Çin Karate yapmak karar Karate Wushu; oy için yapılan
zaman özellikle ne zaman Çin Karate yapmak için WKF ait en büyük Karate federasyonlar
biridir. Wushu için yaptığı gibi Başkan Yu Karate için eşit destek verdi IOC üyelerine
izlenimini verirdi.
IWUF'ın Tokyo 2020 için sadece St Petersburg Rusya'nın 2013 yılında verildi aynı sunu
vermek için stratejiydi. Albert Einstein, "aynı şeyi yapmak, ancak farklı bir sonuç delilik
şeklidir beklemek için." dediği gibi
Başkan Yu'nun yanlışa tepki olarak bu, Wushu sekiz finalist 26 spor dışında aday oldu ve bu
bir şekilde tanıma ve Wushu Olimpiyat potansiyelini olduğunu kabul göstermek gerekiyordu
aslında üzerinde odaklanmak için mi? Yeterince tüm artık etmeliyiz 2024 kadar başka bir 9
yıl daha beklemek iyi mi? Bu bana Başkan Yu ve IWUF değil ki pekiştiriyor (umut dışında)
bir strateji Wushu Olimpiyatları almak zorunda.

Benim seçim rehin
, Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem bir hedefleri geliştirmek ve Wushu Olimpiyat hareketi
ve değerleri teşvik; gençlik itirazve yeni hedef kitleleri dünya çapında meşgulbir yeteneği
üzerinde çok büyük önem vermiştir bir spor olarak yer alacak bir küresel pazarlama
kampanyası olacak. Bu Wushu Tokyo 2020 için başarısız alanlardır. Biz her zaman ne
yaptık yapmaya devam ederseniz, o zaman biz her zaman var, hata ve hayal kırıklığı
alacaksınız! Bunun ardından değiştirmek istiyorsanız Oy Glen Keith için IWUF başkanı !

Olimpiyat Sanda
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/Olympic-Sanda.html ben yorumladı 2001
yılında, ben ve diğerleri 2008 Olimpiyat oyunları dahil edilecek uygulandığında IWUF Sanda
içermiyordu büyük bir endişe vardı. O zaman IWUF bir mücadele sporudur orada zaten spor
boks, güreş ve Tae Kwon Do gibi verildi tanıtmak daha zor olabileceğini hissettim. IWUF
Taolu Wushu anahtar özelliklerinden daha fazla temsilcisi idi ve bir cinsiyet bazında tüm
kıtada daha eşit bir şekilde geliştirilmiştir hissettim. Ayrıca heyecan verici geniş bir kitleye
demografik izlemek kabul edildi.
IWUF 14 yıldır Olimpiyat Taolu-Sanda politikasını geçirmemiştir endişeliyim! Çin Karate yap,
desteği ile dünya Karate Federasyonu (WKF) sadece olduğunda, Combat spor Karate olası
ek spor olarak aday Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda elde başarılı bu çok önemlidir. Güreş 2013
yılında Combat spor olarak 2020 için Ayrıca iade edilmişti ki aslında IOC başka Combat spor
dahil aksine değil gösterir. Ben de ilk elden bilgi kim şahsen bana Sanda Tae Kwon Do bir
olimpik spor olarak değiştirmeniz gerekir hissettiği bir anahtar IOC resmi var.

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem, hedeflerimi Sanda, Taolu, yanında dahil Olimpiyat
Wushu teklifimizi bir parçası olarak evlenme biri olacak. Gençlik Sanda özellikle güçlü
gençlik itiraz ve yeni hedef kitleleri dünya çapında meşguloluşturmak için teşvik edilecektir.
Geçmişin hataları şu koyabilirsiniz, ama bu yüzden Oy Glen Keith IWUF başkanı için
ihtiyacım olan bir vizyoner lider alır!

2. kıta geliştirme
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/Solidarity-Fund.html yaptığım bir duyuru
bahsedilmemesi birt son IWUF Chengdu bölgeleri geliştirirken Wushu gelişimini desteklemek
için bir IWUF dayanışma Fonu hakkında 2014 yılında yönetim kurulu toplantısı. Ben ve
diğerleri destek ihtiyacı ençok bu kıtada öncelik verilmelidir Wushu, gelişimi için çok önemli
olduğunu inandığını da mezkur.
Ayrıca ne kadar hayal kırıklığına bu olduğumu hakkında konuştuk Oceania hedef
bölgelerinden biri özellikle daha küçük ve uzak Pasifik Adası ülkelerde kalkınma için ihtiyaç
göz önüne alındığında IWUF dayanışma Fonu için sözü edilen değil. IWUF göre IOC,
Oceania'nın kıta 5 olimpik halka birini Yani temsil ettiğini de hatırlamak yapacağını sözü (5
kıtada / 5 olimpik halka... Değil 4!)
Sen yakın zamanda bir e-posta IWUF dayanışma programı geliştirme sübvansiyon 2015
hakkında Başkan Yu'dan almış olacaktır nerede hedefi tanıyan ve ulusal federasyonlar (NFs)
iyi yönetişim uygulanabilecek ve tüm aktif olarak katıldı IWUF'ın büyük olaylar; 600 USD
ılımlı bir sübvansiyon nitelikli üyelerine sağlayarak destek olmaktır. E-posta went üstünde-e
doğru tespit edilebilir için sübvansiyon hak kazanmak için bir uygulama gerekiyordu ki
aşağıdaki 5 kriterleri:
• 12inci dünya Wushu Şampiyonası (2013) katıldı
• 5inci Dünya Gençler Wushu Şampiyonası (2014) katıldı
• Son Avrupa Şampiyonası'nda katıldı
• Bir yıllık Ulusal Şampiyonası son 2 yıl içinde tutar.
• IWUF 2014 ödemiş ve 2015 üyelik ücreti tarafından Haziran 30 inci 2015
Gerçekte, yukarıdaki kriterleri karşılamak büyük olasılıkla tek federasyonlar iyi bir yapı ve
kim dünya olayları düzenli olarak katılmak için sporcular göndermek için göze olabilir olanlar
vardır. Bunlar değil çoğu finansal desteğe ihtiyacı ülkelerdir. Bu Afrika, Güney Amerika ve
Okyanusya'da gelişmekte olan ülkelerin nasıl yardımcı olur? Henüz başka bir sağduyu ve
yargı yoksun bir ilkesi örneği bu.

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem, benim gol kıta geliştirmede federasyonlar gelişim
ihtiyaçlarını belirlemek ve onların yeteneği oluşturmak için çalışma olacak.
Onlar üzerinde bir seviyede oyun alanı daha gelişmiş diğer ülkelerle rekabet edebilir böylece
bu ülkelerin mali yardım için öncelik. Ve bu yüzden katılmak ve IWUF Kongre bir ses var
gelemez. Ama en önemlisi, bu yüzden onların sporcular bizim Şampiyonası katılabilir.
Katılmak, duymuş, için güçlü olmak ve oy Kongresi'nde ve dünya etkinliklere katılmak, her
üye ve sadece bu Ödeyebileceğinizden için temel bir haktır. Mali istiyorsanız çoğu nerede
hedef olması için destek gerekli, o zaman Oy Glen Keith için IWUF Başkan!

3. bir Birleşik Kung-Fu Wushu topluluk
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/Wushu-Versus-Kung-Fu.html Hakkında
konuştuk lack peşpeşe IWUF Cumhurbaşkanı dikkat marka tarafından Wushu için değil
bizim adındaki; Kung-Fu sözcükleri dahil Sonuçta oluşturulan olmak durumu için bir fırsat
sömürülmüş ve yaratılmasına yol açan başka; biri tarafından talep edilebilir uluslararası
Kung-Fu marka uluslararası Kung-Fu Federasyonu 2012 yılında.
Sadece onun varlığı kafa karıştırıcı bir mesaj gönderir, bakmaksızın nasıl güçlü veya aksi takdirde
uluslararası Kung-Fu Federasyonu olabilir Uluslararası Olimpiyat Komitesi için nasıl Amerika
veya başka olarak, Wushu uluslararası bir spordur? Son önerilen değişiklikleri önsöz, IWUF
Anayasa devlet bu "Wushu, da adlandırılır olarak Kung-Fu, Çin'de geliştirilen ve kaynaklı
savaş sanatı uygulamaları için toplu terimdir binlerce yıl üzerinde." IWUF için bir kaç kelime
ekleme Anayasa önemli bu sorunu gidermek için yeterli değil. Bu hangi tarihi Başkan Yu
tarafından ele alınmayan Wushu, kararlılığını ve gelecekteki büyüme için ciddi bir mesele.

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem, benim gol birlikhakkında getirmek için uluslararası
Kung-Fu Federasyonu Başkanı böylece Kung-Fu ve Wushu bir tek küresel varlıkolabilir
çalışmak olacaktır. Destek ile aynı zamanda IWUF Uluslararası Kung-Fu Wushu
Federasyonu veya Uluslararası Wushu Kung-Fu Federasyonu, üyeler tercihinize bağlı
olarak yeniden adlandırmak için bakacağız. Yeniden adlandırma ve IWUF rebranding; etkili
bir küresel pazarlama kampanyası ile birlikte; Wushu, uluslararası farkındalık son 25 yıl
içinde kombine çabaları daha tanıtmak için daha büyük işler başaracağız. Tanınan dünya
çapında, sonra Oy Glen Keith IWUF başkanı için Birleşik bir Kung-Fu Wushu Örgütü
istiyorsanız işte!

4. adil ve sadece IWUF
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/interference-in-Continental-Matters.html
ben ve diğerleri nasıl hissettim konuştuk IWUF EB interfers Continental federasyonlar işinde.
Jakarta Kongresi'nde onay için masaya IWUF Anayasa için önerilen değişikliklerin farkında
olacaktır. Onaylanırsa, bu değişiklikler etkili tüm Oceania kıtanın IWUF EB kesmek ölü ses
olacak. Değişiklikleri da potansiyel IWUF EB, geçerli rolümü IWUF Başkan Yardımcısı olarak
da dahil olmak üzere herhangi bir pozisyon tutmaktan beni durduramaz. Önerilen
değişiklikleri aşağıdaki gibidir:
____________________________________________________________________________

22.3.1 Continental federasyonlar 6 veya daha fazla üyeden oluşan yönetim kurulu adayları
aday için izin verilir.
22.3.2 Continental federasyonlar 8 veya daha fazla üyeden oluşan her izin verilmektedir
Başkan Yardımcısı pozisyonu için bir aday için.
____________________________________________________________________________

33.1 Continental federasyonlar aday adayları sorumlu yönetim kurulu, hizmet etmek için
kendi kıta olacaktır makale 22 yılında öngörülen gereksinimi karşılıyorsa.
33.2 Yardımcısı başkan adayları aday kendi ilgili kıta federasyonlar tarafından onların Continental
federasyonlar makale 22 yılında öngörülen gereksinimi karşılıyorsa.
____________________________________________________________________________

Okyanusya Wushu Federasyonu ile şu anda sadece 4 üye olan (aşağı Guam IWUF istifa
nedeniyle 5), görünüşe göre bu Anayasa değişikliği olduğunu bana IWUF Executive
herhangi bir resmi rolü kaldırmak için kasıtlı bir girişim önerdi.
Gerçekten böyle bir hedef gerekli ise Eğer adil ve sadecebu, ya da daha iyi bir yaklaşımcekti var olmak IWUF için 4 diğer üyeleri geliştirmeye yardımcı olmak için destek sunmak,
yani 8 hedef elde edildi, hissediyorum olup olmadığını karar isteyebilir? 4 bir ilave üye farkın
bir ses IWUF EB sahip bir bütün kıta Federasyonu için kritik olduğu bir fikir önerilmiştir, hayal
kırıklığına uğradım?
Da bir uluslararası spor örgüt, olimpik bir spor olmaya çalışıyor, kasıtlı olarak bir bütün kıta
Federasyonu Yönetim Kurulu üzerinde gösterimi kaldırdığı dışarı buldukları zaman nasıl bir
mesaj için IOC-ecek göndermek o bana göre. Bu teklif IWUF Başkanlığı istiyorum aynı
zamanda 25 yıldır ilk kez öne geçti bir tesadüf olduğuna inanmak zor. Sizi kendi sonuçlara
ulaşmak için bırakacağım! Kongre bu değişiklik itiraz. Benimle daha sonra kabul ederseniz
Oy NO bunu Geçirilmekte.

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem, benim gol IWUF övünür dürüstlük ve saygı diğerleri
için gösteren bir örgüt haline gelir sağlamak için olacak; dahil yerine özel, ve bir o Olimpiyat
Charter değerlerini koruduğu bir örgüt! Bir kültür ve çevre nerede tüm kıta ve üyeler birlikte
çalışmak için teşvik edilir ve kendi potansiyellerini geliştirmek için desteklenen işbirliği, ve
güven inşa edecek. Birçok IWUF üye şu anda birbirimizi ayarlarıyla çakışıyorsa, sonuçta
Wushu marka zarar ve IOC için IWUF işlevsiz bir örgüt olduğunu gösteren vardır. Bu
dünyanın geri kalanı tarafından görülecek Wushu istiyorum nasıl? Eğer değilse, o zaman Oy
Glen Keith için IWUF başkanı!

5. Mali sürdürülebilirlik
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/Financial-Management.html ben
vurgulanmışBen ve diğerleri belirsiz ve eksik saydamlık hissediyorum IWUF genel mali
yönetim sorunları. IWUF yakalama veya kayıt tüm gelir ve maliyeti için bir işlem veya işlem
planlama belgelenmiş bir yıllık bütçeye sahip görünmemektedir. Ben de gelecekteki mali
sürdürülebilirlik emin olmak için bir yatırım stratejisi var mı.
İfadeler Başkan Yu tarafından göre IWUF şu anda USD1, 000, 000 Çin Ulusal Olimpiyat
Komitesi (NOC) yanı sıra USD600, 000 yılda üç Çinli şirketlerin sponsorluk içinde her yıl
alıyor. IWUF'ın deyimi ile gelir ve gider Year-Ended için 31 Aralık 2013 'Sponsorluk ve bağış'
gelir devletler, USD296, 000 civarında. Hesaplar mali saydamlık hakkında soruları
yanıtlayan belirtilen gelir yansıtacak şekilde görünür.
Tüm Çin NOC ve bizim sponsorlar kibar cömertlik için minnettarız iken IWUF'ın mali
bağımlılık ve mali sürdürülebilirlik etrafında bir potansiyel uzun vadeli etkisi. Başkan Yu
tarafından ele alınmaktadır değil sorun olup ne olursa olsun, ya da ne zaman, Çin NOC
ve/veya bizim sponsorlar kendi sponsorluk sonunda geri çekme?
Bir IWUF Başkan Yardımcısı olarak, ben ve diğerleri herhangi bir sponsorluk anlaşması
ayrıntılarını görmedim ve ne karşılığında sponsorluk IWUF söz verdi hiçbir fikrim yok!

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem, benim gol tüm gelir sağlamak için olacak ve tüm
harcama açık ve şeffaf ve finansal tablolara kaydı yapılan ve sadece Kongre oyla kabul. Bu
maliyeti IWUF personeli ve tüm IWUF çalışanları ve müteahhitleri için ücret ödenmesi için
çalışan tam açıklama yer alacak. IWUF EB hüküm ve koşullarını herhangi bir sponsorluk
anlaşması farkındadır ve EB anlaşmasından herhangi bir gelecekte sponsorship teklifi kabul
etmeden önce aramak sağlayacaktır. Başka benim gol IWUF devam eden mali
sürdürülebilirliği sağlayacak bir gelir akışı tanımlamak için olacak. Böyle bir gelir akışı
anahtar odak noktası kıta federasyonlar ve potansiyellerini ulaşmak için üye gelişimini
desteklemek için olacaktır. İncelenecek bir gelir seçenek dünya sınıflandırma sistemi aktive
olmasıdır. Mali Saydamlık ve sürdürülebilirlik sonra Oy Glen Keith için IWUF Başkan
istiyorsanız!

6. dünya sınıflandırma sistemi
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/Wushu-Grading-System.html Önerilen
hakkında konuştuk dünya Wushu sınıflandırma sistemi (ilk WGS), 2007 yılında önerilen ve
2009 yılında Toronto, Kanada IWUF yönetim kurulu tekrar ele.
Profesör Kang Gewu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı geleneksel Wushu Komitesi (TWC)
Bu eser Çin Wushu Araştırma Enstitüsü (CWRI) ile üstlenmek için görevlendirildi. Sınav ve
başvuru malzemeleri Eğitim için bir temel olarak 27 ders kitapları ile ilgili DVD de dahil olmak
üzere bir taslak sistemi ve taslak uygulama planı üretildi.
Çaba ve maliyet WGS geliştirmek için önemli miktarda sonra iş durmuştur görünmektedir.
Yayınlar ve bugüne kadar geliştirilmiş DVD tüm Çince, hayır-in olan olursa olsun IWUF
üyelik Çin dışında kalan için kullanın. WGS ile Geliştirme eksikliği önemli ölçüde küresel
büyüme ve Wushu gelişimini engellediğini ve IWUF üye federasyonlar için büyük hayal
kırıklığı neden oldu.
WGS Eğer doğru yönetilen bir örgüt olarak uzun vadeli mali sürdürülebilirlik ulaşma yolunda
önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini gelir potansiyel bir kaynak var. Bu IWUF Çin NOC ve
sponsorlar güvenmek zorunda kalmadan mali açıdan bağımsız yapmak ve gelişmekte olan
ülkelerde hızla büyümeye etkinleştirmek için bir gelir akışı sağlamak yardımcı olur.

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem, benim gol WGS tam olarak gelişmiş sağlamak için
olacaktır. WGS günlük katılım ve olaylar için dünya Wushu standartları geliştirmek için
kullanılacak. Standartları IWUF üye ülkelerin tümünde aynı seviyede olacak. WGS doğası
tarafından IWUF yanı sıra her kıta Federasyon ve her ulusal Federasyonu fon olacak. Benim
notlandırma ücret geliri en büyük bölümünü böylece onlar kendi ülkelerinde Wushu ilerlemek
ve uluslararası rekabet göze doğrudan ulusal federasyonlar geliştirmek için gidecek emin
olmak için olacak. Genel olarak Wushu standartları yükseltmek ve çok gelir üyeler, sonra Oy
Glen Keith IWUF başkanı için gerekli sağlamak bir WGS istiyorsanız!

7. Modern yönetim
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/Strategic-plan.html IWUF bir iyi gelişmiş
Stratejik Plan ve yıllık iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı planı ihtiyacı hakkında konuştum.
Son bilinen versiyonu IWUF stratejik bulan planı 2006-2008 tarihli.
En son planlama belge 2010-2020 uluslararası Wushu geliştirme programı gibi görünüyor.
Stratejik planı 2006 yılından bu yana değerlendirme yapılmış değil ya da gelişme programı
2010 yılından bu yana.
Bu belgeler var, onlar çok güncel değil ve koordinasyon ve sorumlu ve amaçlar ve eylemleri
için sorumlu kim açısından yapılandırılmış süreç eksikliği. Çoğu eylemleri de çok yüksek
seviyede ve bu nedenle ölçmek zor bulunur. O da nasıl eylemler üzerinde ilerleme ölçülen
bildirdi ve açık değildir.
Öncelikleri değiştirebilirsiniz olarak stratejik planlama ve geliştirme programı gözden
geçirilecek ve odak sağlamak için revize gerekir ve kaynak federasyon ve üyeleri için
stratejik öneme sahip bölgelerde konur. Anahtar hedefleri, stratejileri ve eylemleri bu
belgelerden bir yıllık iş şu anda var olmayan planı içinde yakalanması gerekir.
IWUF da belgelenmiş bir yıllık bütçe planlama süreci veya yakalamak ve tüm gelir ve
harcamalar raporlama bir işlem yok. Ben de onun gelecekteki mali sürdürülebilirlik emin
olmak için bir yatırım stratejisi var mı.

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem bir hedefleri IWUF geliştirmek için modern bir işlem
olduğundan emin olmak için olacak stratejik ve iş planları yanı sıra mali sürdürülebilirlik elde
etmek için bir plan. Bu planları katkıda bulunabilir ve tüm farkındayız. Ve hedefleri, stratejileri
ve anlaşılması kolay olmayan eylemleri okumak basit planları. Ne için sorumluluk kimde, ne
kadar mal olacak, ne zaman olacak ve başarı ölçüleceğini net olacak. IWUF modern iş
idaresi ve finansal yönetim sistemleri vardır kullanılabilmesini de sağlar. Modern ve ilerici
Wushu yönetim, sonra da istediğiniz Oy Glen Keith için IWUF başkanı !

8. vizyon, yön ve liderlik
Kampanya Web sayfam http://www.glenkeith.org/iwuf-issues.html 20 belgelenen sorunları şu
anda yüz Wushu yönetim Başkan Yu'nun hakimiyeti altında. Wushu Olimpiyatları almak için
tekrarlanan hatası IWUF 2001 yılından bu yana Belki de en önemli konu Wushu karşı
karşıya olduğunu. Ben ve diğerleri tüm Wushu karşı karşıya sorunları ile gelmiş
hissediyorum bir vizyon, yön ve liderlik.
İyi bir lider erdemleri ifade etmek için birçok tırnak vardır. Belki de IWUF için ilgili olabilecek
birkaç şunlardır:
 ''Liderlik vizyonu gerçeğe çevirmek için kapasitesidir. "
 "Wetmek iyi liderlik, biz vardır bir dümeni olmayan bir gemi gibi gelgit ile sürüklenen."
 "Gerçek bir lider yalnız, zor kararlar ve şefkat başkalarının ihtiyaçlarına dinlemek için
söyleyecek cesarettedir duracak güveni var. O bir lider olmak için yola değil, ama olur
onun eylemleri eşitlik ve onun niyet bütünlüğünü teker. "
Güncel konulara rağmen hala Çin ve Çin Wushu Derneği büyük Wushu için yapılan ve IWUF
bir Uluslararası Federasyonu olarak büyümek için bir platform oluşturulmuş olduğunu kabul
etmek istiyorum.
Ancak, ben inanıyorum şimdi Wushu genç Milletler yeni fikirler ve yapıları evlat edinmeye
hazır olan yeni bir dönem ulaştık; Bu Olimpiyat oyunları dahil edilecek Wushu
konumlandırma daha etkilidir. Kenara çekilin ve bizi geleceğe götürecek Wushu genç
Milletler desteklemek için geçerli yönetim zamanı inanıyorum.
Ne zaman onlar Japon masters beşiği dışında gelişti gelişiminin bu aşamada örnekleri Judo
ve Karate federasyonlar görülmüştür. Şimdi de aynı şeyi ve hala önemli bir rol oynayan Çinli
dostlarımız ile Wushu ileriye taşımak için fırsat oldu.

Benim seçim rehin
Eğer IWUF Başkan olarak seçilirsem, benim gol IWUF yönetim kurulu, komiteler, sekreterya,
Continental federasyonlar ve üye sağlamak için olacak; tüm ortak bir vizyonupaylaşmak, net
yön var ve güçlü liderlik. Bu niteliklere sahip bir Federasyon, sonra Oy Glen Keith için
IWUF başkanı, bir parçası olmak istiyorsan ve birlikte inşa Wushu için daha iyi bir
gelecek.
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Glen Keith IWUF Başkan için
Demokratik ve bağımsız IWUF istiyorsanız
Wushu gelecekte bir ses istiyorsanız
Wushu yeni bir yöne seyahat etmek istiyorsanız
Wushu olimpik bir spor olmak istiyorsanız
O-ecek almak kadar bir 'değişikliği için oy' veya bir
'protesto oy'

Wushu geleceği sizin ellerinizde!

Yürütme Kurulu:
01 x Başkan tarafından Kongre'ye seçildi.
01 x Başkan Yardımcısı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
05 x Başkan Yardımcısı aday tarafından kıta ve Kongre tarafından onaylanmıştır
11 x'e kadar yönetim kurulu üyeleri kıta tarafından aday ve Kongre tarafından onaylanmıştır
01 x atlet temsilcisi tarafından Kongre'ye seçildi.
19 Oylama üyeler toplam x
(Genel Sekreter ve Sayman sigara oylama üyeler atadı Cumhurbaşkanı tarafından vardır)
Kıta temsil:
(1) IWUF Başkan Yardımcısı ve (3) ek yönetim kurulu (EB) temsilcileri bir maksimum için
tüm kıta. Ek EB sayısı temsilci üyeliği eşik ulaşmak kıtada dayanması-aşağıya bakın. Üyeleri
'işleyen üyeler' IWUF EB tarafından tanımlandığı şekilde olmalıdır.
01 + kıta üye IWUF Başkan Yardımcısı =
10 + continental üye = ek EB temsilci
Continental üyeleri 20 + 2 ek EB Temsilciler =
30 + continental üye 3 ek EB Temsilciler (maksimum) =

