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Saudações de Wushu
Meu nome é Glen Keith e estou concorrendo para o cargo de Presidente da Federação
Internacional de Wushu. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que a administração da
IWUF precisa mudar se Wushu está a crescer e prosperar. Obrigado por ler meu manifesto
e meu site, para ver por que eu acredito que posso ser o próximo, ou futuro, presidente da
Federação Internacional de Wushu, e como podemos trabalho juntos para construir um
futuro melhor para o Wushu. Sinta-se livre para e-mail, telefonar ou texto, ou encontrarme na WeChat: Glen Keith, ou Skype: Glen.Keith2 se você gostaria de falar.

Sobre mim
Eu tenho uma longa história de papéis oficiais em Wushu de 1990 quando eu representava
a Nova Zelândia na sessão Inaugural da Federação Internacional de Wushu (IWUF), e
desde então tenho dedicado muita da minha vida para a promoção e o desenvolvimento do
Wushu.
IWUF teve 4 presidentes desde 1990, que tudo o que tenho observado como Wushu
passou por muitas mudanças. Durante este tempo eu ganhei muita experiência em Wushu
governança e gestão, tendo sido um membro da Comissão Executiva IWUF por 16 anos
(desde 1999), dos quais 12 anos ter sido como um Vice-Presidente IWUF (desde 2003).
Eu tenho uma boa compreensão das questões que rostos de Wushu em se tornar um
esporte olímpico e foi membro da delegação especial da IWUF que foi para St. Petersburg
Rússia em 2013 para apresentar a candidatura do Wushu para os Jogos Olímpicos de
2020.
Eu sou o fundador e presidente da Nova Zelândia Federação de Wushu Kung-Fu e cofundador e presidente da Federação de Wushu de Oceania. Tenho treinado em artes
marciais chinesas tradicionais há 43 anos, a partir dos 15 anos, e ainda praticar e ensinar
em uma base semanal. Recebi grande honra por ser introduzido a Nova Zelândia e
Australasian artes marciais Halls of Fame em 2000 e 2006 respectivamente.

Eu sou o instrutor chefe para Fut-Gar Kung-Fu Shaolin na Nova Zelândia e ensino
tradicional estilo Yang Tai Chi. ao contrário de alguns outros presidentes IWUF, que eu sou
um professor ativo das artes marciais chinesas tradicionais, o que me mantém de castigo e
conectado a um nível de bases. Além de meu fundo de Wushu, eu sou um gerente sênior
experiente com extensas habilidades em liderança estratégica entre o governo e o setor
privado. Meu plano de fundo, conhecimento e experiência, tanto em Wushu e na minha
carreira de trabalho, serão postos à boa utilização deveria me tornar presidente da IWUF,
agora ou no futuro!

Por que votar em mim?
Quero oferecer Membros IWUF 'escolha' de quem querem representá-los como Presidente.
Esta é a base de uma verdadeira democracia. Se eu ganhar ou perder não é tão importante
como membros, estando ciente dos principais problemas enfrentados Wushu e saber que
eles têm um forte 'voz' no futuro do Wushu. Democracia é fundamental para uma sociedade
justa e e eleições democráticas sejam membros, não os líderes, a verdadeira voz de uma
organização. Ter mais de um candidato é um sinal de uma organização de
amadurecimento.
Há 21 anos entre 1990 e 2011 membros IWUF '' a introduzidas seu novo presidente no
Congresso, que foi então eleito com as palmas das mãos. Isto é não um processo
democrático e foi só em 2011, quando Raymond Smith entrou sua candidatura, que esta
alterado. Como resultado, muitas coisas começaram a melhorar.
IWUF teve quatro presidentes: 1990.10 Li Menghua (China) ~ 1995.08 (5 anos); Wu Shaozu
(China) 1995.09 ~ 1999.11 (4 anos); li Zhijian (China); 1999.12 ~ 2003.10 (4 anos); e
atualmente Yu Zaiqing (China) 2003.11 ~ 2015.11 (12 anos). Presidente Yu serviu três
vezes mais do que qualquer outro presidente IWUF. A lista de problemas enfrentados IWUF
está crescendo. É hora de Wushu de viajar em uma nova direção. Vai levar só um 'voto de
mudança' ou um 'voto de protesto'. O futuro do Wushu está em suas mãos!

Problemas enfrentados pela administração da IWUF e Wushu
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/IWUF-issues.html eu fiz
menção de 20 questões enfrentadas pela administração da IWUF e Wushu. Desde então
foram identificados mais problemas, alguns dos quais são mencionados abaixo. Como
resultado de me destacar estas questões, há uma mudança positiva na administração da
IWUF, se minha campanha presidencial terá sido um grande sucesso.
Se eleito como presidente da IWUF me concentrarei em todas as 20 questões,
documentadas no meu site, mas para começar, meu foco prioritário será sobre os
seguintes 8 assuntos:

1. Wushu Olímpico (incluindo Sanda Olímpico)
2. Desenvolvimento continental
3. Comunidade unida de Kung-Fu Wushu
4. Uma feira e apenas IWUF
5. Sustentabilidade financeira
6. Mundo sistema de classificação
7. Administração moderna
8. Visão, direção e liderança

1. Wushu Olímpico
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Olympics.html Comentei
que como uma federação IWUF falhou desde 2008 para se tornar um esporte olímpico,
mesmo com um presidente que é um Vice-Presidente do COI. E, que eu e outros acreditam
que isso tem sido devido a uma falta de liderança , resultando em IWUF não ser capaz de
posicionar com sucesso em si e Wushu no cenário mundial, nos anos que antecederam até
nossos lances Olímpicos.
Não sendo selecionado como um dos 5 finalistas esportes para Tóquio 2020 é mais uma
prova do fracasso de contínuo do IWUF nesta área. Tenho certeza que você está tão
desapontado como eu que Karate beisebol/softbol, skate, surf e escalada desportiva, foram
escolhidas antes do Wushu!
a pergunta é, Yu Presidente fez o suficiente para Wushu nas Olimpíadas? Na minha
campanha a página do site intitulado 'Jogos Olímpicos', eu forneceu vários links abrange
uma parte que fazia Karate para sua campanha de Tóquio 2020. Karatê, claramente, foi a
milha extra e teve sucesso em passar para a próxima rodada.
Isso não ajuda caso do Wushu que Presidente Yu foi listado no site da World Karate
Federation (WKF), como o Presidente da China Karate fazer na altura foi tomada a
decisão de votar Karate sobre Wushu; especialmente quando China fazer karatê é uma das
maiores federações de Karate pertencentes a WKF. Isso teria dado a impressão de mebros
que Yu Presidente deu apoio igual para Karate, como ele fez para o Wushu.
Estratégia da IWUF para Tóquio 2020 foi só dar a mesma apresentação que foi dado na
Rússia São Petersburgo em 2013. Como Albert Einstein uma vez disse, "para fazer a
mesma coisa, mas esperar que um resultado diferente é uma forma de loucura."
Resposta do Presidente Yu para esta falha, é se concentrar no fato de que o Wushu foi um
dos oito finalistas pré-seleccionados fora de 26 esportes, e que este deve para indicar de
alguma forma o reconhecimento e a aceitação que o Wushu é de grande potencial
olímpico? É bom o suficiente para que nós devemos todos agora esperar mais 9 anos até
2024? Isto reforça a mim que Presidente Yu e IWUF não tem uma estratégia (excepto
esperança) para obter o Wushu nas Olimpíadas.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleito como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será desenvolver e
implementar uma campanha de marketing global que irá posicionar o Wushu como um
esporte que promove o movimento olímpico e seus valores; tem um forte foco na apelação
de juventudee uma capacidade de envolver novas audiências em todo o mundo. Estas são
as áreas de que Wushu falhou para 2020 de Tóquio. Se continuarmos a fazer o que sempre
fizemos, então teremos que sempre temos, fracasso e decepção! Se você quer isso para
mudar, então Glen Keith de voto para presidente da IWUF !

Sanda Olímpico
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Olympic-Sanda.html
comentei que em 2001, eu e os outros tiveram grande preocupação que IWUF não incluir
Sanda quando aplicada a ser incluído nos Jogos Olímpicos de 2008. Na época a IWUF
sentiu que um esporte de combate pode ser mais difícil de introduzir, dado que lá já
estavam esportes como boxe, Wrestling e Tae-Kwon-Do. IWUF sentiu que Taolu era mais
representativo das principais características do Wushu e foi desenvolvido mais
uniformemente em uma base de gênero em todos os continentes. Considerou-se também
emocionante assistir através de uma vasta audiência demográfica.
Estou preocupado que IWUF não reviu a sua política de Taolu Olímpico-Sanda em 14 anos!
Isto é muito relevante quando a Federação Mundial de Karate (WKF), com o apoio da China
fazer karatê, tem sido bem sucedida na obtenção do esporte de combate de Karate
seleccionados como possível adicional esporte nos Jogos Olímpicos de 2020 de Tóquio. O
fato de que Wrestling foi reaberto em 2013 como um esporte de combate para 2020
também mostra que o IOC não opõe-se a inclusão de mais esportes de combate. Também
tenho informações em primeira mão uma chave oficial de IOC que pessoalmente me disse
que se sentia que Sanda deve substituir o Tae-Kwon-Do como um esporte olímpico.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleita como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será propor a inclusão de
Sanda, ao lado de Taolu, como parte da nossa oferta de Wushu olímpico. Sanda juvenil em
especial será promovida para criar um forte apelo de juventude e envolver novas audiências
em todo o mundo. Os erros do passado podem ser corrigidos, mas é preciso um líder
visionário, é por isso que você precisa para Glen Keith de voto para presidente da IWUF!

2. desenvolvimento continental
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Solidarity-Fund.html eu fiz
menção de um anúncio umta última IWUF reunião do Conselho Executivo em Chengdu, em
2014, sobre um fundo de solidariedade da IWUF para apoiar o desenvolvimento do Wushu
nas regiões em desenvolvimento. Também mencionei que eu e outros acreditavam que era
importante para o desenvolvimento do Wushu, que deve ser dada prioridade para os
continentes que são a maioria dos que precisam de apoio.
Também falei sobre quão desapontados que estava Oceania não foi mencionada como uma
das regiões de destino para o fundo de solidariedade da IWUF, particularmente tendo em
conta a necessidade de desenvolvimento dos países de menor e remotos ilha do Pacífico.
Eu mencionei que a IWUF faria bem em lembrar que de acordo com o COI, o continente da
Oceania representa um dos 5 anéis Olímpicos ou seja (5 continentes / 5 anéis olímpicos...
Não 4!)
Você irá recebeu recentemente um e-mail do Presidente Yu sobre a IWUF solidariedade
programa desenvolvimento subvenção 2015, onde o objetivo é reconhecer e apoiar
federações nacionais (NFs) que aplicado a boa governação e participou activamente em
eventos importantes do IWUF; fornecendo uma subvenção moderada de 600 USD para
membros qualificados. O email foi para dizer que, para beneficiar do subsídio, um aplicativo
era necessário que seria avaliadas em termos nos 5 critérios seguintes:
• Participou de 12th Campeonato Mundial de Wushu (2013)
• Participação no 5th Campeonato Mundial de Wushu Júnior (2014)
• Participou no último campeonato continental
• Realiza um campeonato nacional anual nos últimos 2 anos
• Ter pago o 2014 IWUF e taxa de adesão de 2015 por junho 30th 2015
Na realidade, as federações apenas que é prováveis que cumpram os critérios acima são
aqueles com uma boa estrutura e que pode dar ao luxo de enviar atletas para participar em
eventos do mundo em uma base regular. Estes não são os países que mais precisam do
apoio financeiro. Como isso vai ajudar os países em desenvolvimento da África, América do
Sul e Oceania? Este é mais um exemplo de uma política que não tem bom senso e
julgamento.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleita como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será identificar as
necessidades de desenvolvimento das federações no desenvolvimento de continentes e
trabalhar com eles para ajudar a construir a sua capacidade.
Vai dar prioridade desses países para assistência financeira para que possam competir em
pé de igualdade com outros países mais desenvolvidos. E, assim podem participar e ter
uma voz em congressos IWUF. Mas o mais importante, então seus atletas podem participar
de nossos campeonatos. Ser capaz de participar, ser ouvido e votar no Congresso e
participar de eventos do mundo, é um direito fundamental para todos os membros e não
apenas aqueles que podem pagar. Se você quer financeira ser alvo onde é mais necessário
apoio, então Glen Keith de voto para presidente da IWUF!

3. uma comunidade de Wushu Kung-Fu unida
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Wushu-versus-KungFu.html falei sobre como o lack de atenção de sucessivos presidentes IWUF para a marca
de Wushu por não incluindo as palavras Kung-Fu , em nosso nome; em última análise,
criou uma oportunidade para a situação ser explorados e para a marca internacional de
Kung-Fu ser solicitado por alguém; que levou à criação da Federação Internacional de
Kung-Fu em 2012.
, Independentemente de quão poderoso ou caso contrário, a Federação Internacional de
Kung-Fu pode ser, sua mera existência envia uma mensagem confusa para o Comitê
Olímpico Internacional quanto como unida, ou caso contrário, Wushu é como um esporte
internacional? A recente proposta de alterações para o estado de constituição IWUF no
preâmbulo, que "Wushu, também conhecido como Kung-Fu, é o termo coletivo para as
práticas de arte marcial que se originou e desenvolvida na China ao longo de milhares de
anos." Adicionar algumas palavras para a IWUF Constituição não é suficiente para abordar
esta questão importante. Este é um assunto sério para o futuro crescimento e estabilidade
do Wushu, que até à data não foi abordada pelo Presidente Yu.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleita como presidente da IWUF, um dos meus objetivos serão trabalhar com o
Presidente da Federação Internacional de Kung-Fu para trazer unidade, assim o Kung-Fu e
Wushu podem tornar-se uma única entidade global. Com seu apoio, também olhará para
renomear IWUF para a Federação Internacional de Wushu Kung-Fu ou Federação
Internacional de Wushu Kung-Fu, dependendo da preferência dos membros.
Renomeando e rebranding IWUF; combinado com uma campanha eficaz de marketing
global; vai fazer mais para promover a conscientização Internacional de Wushu, do que
todos os esforços combinados dos últimos 25 anos. Se você quer uma organização
unificada de Wushu Kung-Fu é reconhecida no mundo inteiro e, em seguida, Glen Keith de
voto para presidente da IWUF!

4. uma feira e apenas IWUF
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Interference-in-continentalMatters.html eu falei sobre como eu e os outros se sentiram o IWUF EB interfere no negócio
das federações continentais. Você deve ter conhecimento das alterações propostas à
constituição IWUF que serão apresentadas para aprovação no Congresso em Jacarta. Se
aprovado, essas alterações serão efetivamente cortar morto a voz de todo o continente da
Oceania na IWUF EB. As alterações também potencialmente vão me impedir de segurar
qualquer posição da IWUF EB, incluindo minha função atual como Vice-Presidente IWUF.
As alterações propostas são as seguintes:
22.3.1 Continental federações consistindo de 6 ou mais membros estão autorizadas a
nomear candidatos para o Conselho Executivo.
22.3.2 Continental federações, consistindo de 8 ou mais membros cada um são permitidas
para nomear um candidato para o cargo de Vice-Presidente.
33.1 Continental federações serão responsáveis pela nomeação de candidatos do seu
próprio continente para servir no Conselho Executivo, caso preencham os requisitos
estipulados no artigo 22.
33,2 Candidatos à vice-presidência são designados por suas respectivas federações
continentais, se suas Federações Continental cumprir a exigência prevista no artigo 22.
Com a Federação de Wushu de Oceania só tendo atualmente 4 Membros (para baixo de 5
devido a Guam demitindo-se da IWUF), parece que esta proposta de mudança
constitucional é uma tentativa deliberada para me remover qualquer papel oficial na
executiva da IWUF.
Peço-lhe para decidir se você sente isso é justo e equitativo, ou uma abordagem melhor
seria para IWUF oferecer suporte para ajudar a desenvolver os outros 4 membros, então
alvo de 8 foi alcançado, se de fato esse objectivo é necessário? Estou decepcionado que
essa idéia tenha sido proposta, onde a diferença de um 4 membros extra é fundamental
para uma federação todo continental, tendo uma voz sobre a IWUF EB?
Também estou preocupada com que tipo de mensagem ele irá enviar para o COI, quando
descobrirem que uma organização de esporte internacional, que está tentando se tornar um
esporte olímpico, removeu deliberadamente a representação de uma federação continental
toda na sua Comissão Executiva. É difícil acreditar que é uma coincidência que esta
proposta foi apresentada pela primeira vez em 25 anos, ao mesmo tempo que estou
correndo para presidente da IWUF. Eu vou deixar você para tirar suas próprias conclusões!
Eu se oporá a esta alteração no Congresso. Se você concorda comigo então Voto não a
ele sendo passado.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleita como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será garantir que IWUF
torna-se uma organização que orgulha-se em demonstrar integridade e respeito pelos
outros; uma organização que é inclusiva ao invés de exclusiva e que defende os valores
da Carta Olímpica! Vou construir uma cultura e um ambiente de confiança e cooperação,
onde todos os continentes e os membros são incentivados a trabalhar juntos e são
suportados para desenvolver seu pleno potencial. Muitos membros da IWUF estão
atualmente em conflito entre si, que em última análise, prejudica a marca de Wushu e
demonstra a IOC que IWUF é uma organização disfuncional. Isto é como você quer Wushu
para ser visto pelo resto do mundo? Se não, então Glen Keith de voto para presidente da
IWUF!

5. sustentabilidade financeira
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Financial-Management.html
eu destaqueipreocupações com a administração financeira global da IWUF, que eu e os
outros se sentem é incerto e falta de transparência. IWUF parece não ter um orçamento
anual documentado, planejamento de processo, ou para capturar ou gravar todas as
receitas e despesas. Também não tem uma estratégia de investimento para garantir a
sustentabilidade financeira futura.
De acordo com declarações feitas pelo Presidente Yu, a IWUF está atualmente recebendo
US $ 1, 000, 000 cada ano a partir do chinês de Comité Olímpico Nacional (NOC), bem
como USD600, 000 por ano em patrocínio de três empresas chinesas. Declaração de
rendimentos e despesas para o ano do IWUF 31 de dezembro de 2013 afirma rendimentos
'Patrocínio e doações' de em torno de USD296, 000. As contas não parecem refletir o
rendimento declarado, o que levanta questões sobre transparência financeira.
Enquanto nós somos todos muito gratos pela generosidade gentil de NOC chinês e nossos
patrocinadores, há um potencial impacto de longo prazo em torno do IWUF dependência
financeira e sustentabilidade financeira. a questão que não está sendo abordada pelo
Presidente Yu, é o que acontece, se ou quando, o NOC chinês e/ou nossos patrocinadores
eventualmente retirar seu patrocínio?
Como Vice-Presidente um IWUF, eu e os outros nunca vi os detalhes de qualquer acordo
de patrocínio e não faço ideia de qual IWUF prometeu em troca do patrocínio!

Minha promessa de eleição
Se eu for eleita como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será garantir que todos
os rendimentos e todas as despesas é feita clara e transparente e registados nas contas
financeiras e aceita somente por votação do Congresso. Isto incluirá a divulgação completa
de despesas de funcionamento para o Secretariado da IWUF e pagamento de salários para
todos os funcionários IWUF e empreiteiros. Assegurar que a IWUF EB está ciente dos
termos e condições de qualquer acordo de patrocínio e procurar um acordo do EB antes de
aceitar qualquer patrocínio futuras ofertas. Outro dos meus objetivos será identificar um
fluxo de renda que irá garantir a sustentabilidade financeira em curso da IWUF. O foco
principal de tal um fluxo de renda será apoiar o desenvolvimento das federações
continentais e membros para alcançar seu potencial. Uma opção de receita que será
explorada é ativando o sistema de classificação do mundo. Se você quiser transparência
financeira e sustentabilidade então Glen Keith de voto para presidente da IWUF!

6. mundo sistema de classificação
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Wushu-GradingSystem.html eu falei sobre a proposta mundo Wushu classificação sistema (GTS), que foi o
primeiro sugeriu em 2007 e novamente discutido em 2009 no Comitê Executivo IWUF em
Toronto, Canadá.
Professor Kang Gewu, Vice-Presidente da Comissão o Wushu tradicional (TWC) foi
encarregado de realizar este trabalho com a chinesa Wushu Research Institute (CWRI). Um
sistema de projecto e plano de implementação do projecto foram produzidos, incluindo 27
livros de texto com DVDs relacionados como uma base para referência e análise de
materiais de treinamento.
Após uma quantidade significativa de esforço e custo para desenvolver os GTS, o trabalho
parece ter parado. As publicações e DVDs que foram desenvolvidos até à data são todas
em chinês, que é de não usam qualquer para o resto da sociedade IWUF fora da China. A
falta de desenvolvimento com os GTS significativamente tem dificultado o crescimento
global e o desenvolvimento do Wushu e causou considerável frustração às federações
membro IWUF.
Os GTS, se gerenciado corretamente, é uma fonte potencial de receita que pode contribuir
de forma significativa no sentido de alcançar a sustentabilidade financeira a longo prazo,
como uma organização. Isto ajudaria a fazer IWUF financeiramente independente sem ter
que contar com o NOC chinês e patrocinadores e fornecer um fluxo de receita para permitir
que os países em desenvolvimento a crescer rapidamente.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleita como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será garantir que os GTS
é totalmente desenvolvido. Os GTS serão usados para desenvolver padrões de Wushu do
globo para participação do dia-a-dia e para eventos. As normas será o mesmo nível em
todos os países membros IWUF. Os GTS por natureza levantará fundos para a IWUF, bem
como para cada federação continental e para cada Federação Nacional. Meu foco será para
certificar-se que a maior parte das receitas das taxas de classificação vai diretamente para
o desenvolvimento de federações nacionais para que eles podem avançar Wushu em seus
países e dar ao luxo de competir internacionalmente. Se você quer um GTS que irão elevar
o padrão de Wushu globalmente e fornecer que muito necessário renda para membros e,
em seguida, Glen Keith de voto para presidente da IWUF!

7. administração moderna
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/Strategic-Plan.html eu falei
sobre a necessidade de IWUF ter um bem desenvolvido plano estratégico e plano de
negócios anual para ajudar a alcançar seus objetivos. A última versão conhecida do IWUF
plano estratégico que eu poderia localizar foi datada de 2006-2008.
O mais recente documento de planejamento parece ser o programa de desenvolvimento de
Wushu 2010-2020 internacional. O plano estratégico não foi revisado desde 2006 ou o
programa de desenvolvimento desde 2010.
Enquanto existem estes documentos, eles são muito desatualizados e há uma falta de
coordenação e processo estruturado em termos de quem é responsável e responsável por
objectivos e acções. Muitas das ações também são de muito alto nível e, portanto, difíceis
de medir. Também não está claro como progresso em ações é medido e relatado.
Como podem mudar as prioridades, o plano estratégico e programa de desenvolvimento
precisam ser revistos e revisados para assegurar foco e recursos é colocado em áreas de
importância estratégica para a Federação e seus membros. Principais objetivos, estratégias
e ações a partir destes documentos precisam ser capturados em um plano de negócios
anual, que atualmente não existe.
IWUF também não tem um processo documentado de planejamento de orçamento anual,
ou um processo para capturar e relatar todas as receitas e despesas. Também não tem
uma estratégia de investimento para garantir a sua sustentabilidade financeira futura.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleito como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será garantir que a IWUF
tem um processo para o desenvolvimento de moderno planos estratégicos e de negócios
de , bem como um plano para alcançar a sustentabilidade financeira. Planos que nós todos
conhecemos e pode contribuir para a. Planos que são simples de ler e ter objetivos,
estratégias e ações que são fáceis de compreender. Ficará claro quem tem a
responsabilidade de que, quanto vai custar, quando isso vai acontecer e como sucesso será
medido. Também garantirá que IWUF tem moderna administração de empresas e sistemas
de gestão financeira. Se você quer a administração moderna e progressista Wushu, então
Glen Keith de voto para presidente da IWUF!

8. visão, direção e liderança
Na minha página do site de campanha http://www.glenkeith.org/IWUF-issues.html eu
documentei 20 questões que atualmente cara a administração do Wushu, sob o governo do
Presidente Yu. A repetida falha de IWUF desde 2001 Wushu nas Olimpíadas é talvez a
mais importante questão que enfrenta Wushu. Eu e outros sentem que todas as questões
enfrentadas Wushu vieram através de uma falta de visão, direção e liderança.
Há muitas citações para expressar as virtudes de um bom líder. Alguns que talvez poderiam
se relacionar ao IWUF são:
 'Liderança é a capacidade de traduzir a visão em realidade."
 "Without boa liderança, nós somos como um barco sem leme, à deriva com a maré."
 "Um verdadeiro líder tem a confiança para ficar em paz, a coragem para tomar decisões
difíceis e a compaixão para ouvir as necessidades dos outros. Ele não ser um líder, mas
torna-se uma igualdade de suas ações e a integridade de sua intenção."
Apesar de questões atuais, gostaria ainda de reconhecer que a China e a associação
chinesa de Wushu tem feito um grande negócio para o Wushu e criou uma plataforma para
IWUF a crescer como uma federação internacional.
Agora, no entanto, acredito que chegamos a uma nova era em que as jovens Nações do
Wushu estão prontas para adotar novas idéias e estruturas; que são mais eficazes em
posicionamento Wushu para ser incluído nos Jogos Olímpicos. Acredito que é hora para a
atual administração a Afastem-se e apoiar as jovens Nações do Wushu para levar-nos para
o futuro.
Exemplos desta fase do desenvolvimento têm sido vistos nas federações de judô e Karatê
quando elas evoluíram fora o berço dos mestres japoneses. Agora é nossa oportunidade de
fazer o mesmo e mover para a frente o Wushu com nossos amigos chineses ainda
desempenhando um papel importante.

Minha promessa de eleição
Se eu for eleita como presidente da IWUF, um dos meus objetivos será garantir a IWUF
Diretoria, comissões, Secretariado, Federações Continental e membros; todos compartilham
uma mesma visão, ter uma direção clara e forte liderança. Se você quer ser parte de uma
federação que tem essas qualidades e, em seguida, Glen Keith de voto para presidente
da IWUF, e juntos podemos construir um futuro melhor para o Wushu .

Jacarta-2015

Glen Keith para IWUF Presidente
Se você quer um IWUF democrático e independente
Se você quer uma voz no futuro de Wushu
Se você quer o Wushu de viajar em uma nova direção
Se você quer Wushu para se tornar um esporte olímpico

Tudo o que vai levar é um 'voto de mudança' ou um
'voto de protesto'

O futuro do Wushu está em suas mãos!

Diretoria Executiva:
01 x Presidente eleito pelo Congresso
01 x vice-presidente sênior nomeado pelo Presidente
x 05 Vice-presidentes designados pelos continentes e ratificado pelo Congresso
11 x até membros do Conselho Executivo nomeados pelos continentes e ratificado pelo
Congresso
01 x atleta é representante eleito pelo Congresso
19 x votação Membros no total
(Secretário-geral e tesoureiro são Non-Voting membros nomeados pelo Presidente)
Representação continental:
Todos os continentes para ter IWUF (1) Vice-Presidente e até um máximo de (3) delegados
adicionais do Executive Board (EB). O número de adicional EB delega a basear-se em
continentes atingir um limite de adesão - Veja abaixo. Membros devem ser 'funcionamento
Membros' conforme definido pela IWUF EB.
01 + continental membro = Vice-Presidente da IWUF
10 + continental Membros = eu representante adicional do EB
20 + continental Membros = 2 delegados adicionais do EB
30 + continental Membros = 3 delegados EB adicionais (máximo)

