ENTREVISTA:

Fighter Magazine- quando você comecou a
treinar artes marciais?
Mr. Rafa Lopez- Comecei a treinar aos 16
anos. Ao completar 18, ingressei no Kickboxing e um pouco mais tarde iniciei a prática
do Boxe.

Fighter Magazine - Descreva a World Kickboxing League (WKL) para nossos leitores.
Mr. Rafa Lopez- A WKL tem sua sede agora
em Miami/ Flórida/ EUA, com delegados em
50 países. Temos campeões em Londres,
Itália, Espanha, Estados Unidos, Emirados
Árabes, Iran, Venezulela, Tanzânia, Índia
e Brasil. A organização é a-política e está
aberta a todos. Promove campeonatos no
mundo inteiro, para amadores e profissionais, em Low Kicks, Semi Contact, Full Contact, Light Contact, Sanshou etc.

Fighter Magazine- O que é mais importante
para você como presidente da WKL?
Mr. Rafa Lopez- O mais importante é proporcionar um futuro melhor, aprendendo com o
passando e melhorando o futuro, principalmente para os lutadores de Kickboxing.
Fighter Magazine- Qual o fato mais importante que lhe aconteceu?
Mr. Rafa Lopez- Sem dúvida, foi quando
venci meu primeiro campeonato amador de
Kickboxing e também o Mundial em Budapest/ Hungria, no ano de 1988.

Fighter Magazine- Quem é hoje a grande estrela da WKL?
Mr. Rafa Lopez- Atualmente, o maior com-

petitor e grande estrela da WKL é Chinto
Mordillo, antigo campeão do mundo da
ISKA, WKA, WKC, WKU, e agora, campeão
intercontinental pela WKL.

Fighter Magazine- Quais são suas graduações
em Taekwondo/ ITF e Kickboxing?
Mr. Rafa Lopez- Sou 4ºdan de Taekwondo na

Espanha e atualmente, o mais antigo
competidor de Taekwondo desde 1988.

INFORMAÇÕES:

www.wklkickboxing.com ou procurar a
CBKBT através do Grandmaster Carlos Silva, repesentante legal para todo continente
americano.

Membro da seleção internacional de Taekwondo da Espanha. Em Kickboxing possuo o 5º dan.

Fighter Magazine- Quem são seus delegados
e representantes e como podem ser encontra-dos?
Mr. Rafa Lopez- a WKL tem mais de 50 dele-

gados no mundo todo, para todo continente
americano e em nosso site existem todas
as informações necessárias.
Mr. Rafa Lopez
com Mike Tysson,
e abaixo, seus
certificados.

Fighter Magazine- é a importância da prática
das artes marciais?
Mr. Rafa Lopez- É bom para a saúde, para

o aprendizado da disciplina. Como esporte,
promove e eleva o nome da região de origem do atleta, fazendo com que as pessoas
tendem a se afeiçoar por eles. O mais importante de tudo é que praticar artes marciais é um modo de vida.

Fighter Magazine- Deixe uma mensagem nossos leitores no Brasil?
Mr. Rafa Lopez- Devemos esquecer as polí-

ticas pessoais e trabalharmos juntos para o
engrandencimento do Kickboxing no mundo, estamos trabalahndo para fazer deste
esporte, um esporte olímpico, a união é um
fator muito importante para isto se realizar.

Fighter Magazine- Considerações finais.
Mr. Rafa Lopez- Agradeço a revista Fighter e

ao Grandmaster Carlos Silva por esta
entrevista. Carlos Silva é o primeiro membro
da WKL no mundo e representante para
todo continente americano, incluindo EUA,
Canada, America Latina e Brasil. Sou grato
por sua amizade e respeito, é uma honra têlo conosco.

CURRICULUM

5º dan kickboxing
4º dan taekwondo
Campeão Europeu de Kickboxing
World Top 10 IKF, WKU, WPKA, WKL
Campeão Espanhol de Taekwondo/ ITF
Campeão Espanhol de Kickboxing semicontact
Campeão Espanhol de Kickboxing Light Contact
Membro da seleção Espanhola de Taekwondo/ ITF nos anos
de 88,89,90,94,2003,2004
Presidente Internacional da WKL - World Kickboxing League
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CBKBT, A nova cara do Kickboxing
no Brasil e nos Estados Unidos

Mestre Sivaldo Silva e Prof. Veloso.

A

onfederação Brasileira de Kickboxing Tradicional-Global
Organization, cresce progressivamente no território brasileiro. Como já mostramos na
Fighter Magazine nas edições
de nº10 e nº11. Estas matérias mostram não só o trabalho do Grandmaster Carlos Silva, mas também das entidades que a CBKBT representa
no Brasil.
Este progresso é, sobretudo em decorrência ao grande número de interessados
em se filiarem, que nos escreveram e enviaram e-mails. Agora, atendendo a algumassolicitações destas pessoas, apresentamos
alguns dos membros da CBKBT no Brasil.
Tudo começou na Paraíba (ver Fighter
Magazine nº 10), que hoje conta com três
mestres de Kickboxing credenciados, O
Mestre Sivaldo Silva, O Mestre Ricardo
Martins e o Mestre Adilson Júnior, estes

são os únicos mestres que fazem parte da
rede oficial de academias de Kickboxing e
da Federação de Kickboxing Full Contact do
Estado da Paraíba, uma das mais anitigas
organizacoes de Kickboxing do país, desde
1982. A FKFCEP conta com três academias, uma no Auto do Mateus e outra no
Valentina de Figueiredo, em João
Pessoa, e a última na Cidade de Mari, no

Mestre Adeildo com seu filho Adeildo Filho.
agreste do Estado. Todo desenvolvimento
deste espor-te vem sendo acompanhado
e recebendotodo apoio da CBKBT-GO USA
e sem o quala FKFCEP jamais continuaria
existindo

Rua: Horacio Trajano de Oliveira, nº 1945, Joao Pessoa/ Paraiba. Emails: adilsonjr_kickboxing@hotmail.com - posto.mari@penalty.com
intelcardservicos@ig.com.br

São Paulo

O Estado de São Paulo, conta com uma
gama de grandes mestres de Kickboxing e
alguns deles, mesmo não tendo iniciando
sua vida desportiva com a CBKBT, vieram
a fazer parte de nossa família. Como é o
caso de Mestre Daniel Lucena de Santa
Izabel e Professor Giuliano de Poá. Estes foram os primeiros a ingressarem na a família
CBKBT, depois de nossa divulgação através
da revista Fighter Magazine. Mestre Daniel
é conhecido pelo seu trabalho na
WAKO e na Federação Paulista de
Kickboxing e o professor Giuliano,
por sua participação em torneios
nacionais e internacionais de Kickboxing e artes marciais. Graças
ao trabalho deles a CBKBT fechou
acordos com a UIAMA, tendo hoje
o Grand Maestro Carlos Hernandez
da Argentina, como membro do Hall
da fama da CBKBT-GO nos Estados
Unidos. Este trabalho de união só
amplia os horizontes da entidade
como extensão sul-americana.
giulianoelima@yahoo.com.br
lucenaartesmarciais@hotmail.com

Prof. Giuliano
em competição
Internacional.

Prof Giuliano e Mestre Daniel Lucena.

Minas Gerais

No estado de Minas Gerais, especificamente na cidade de Uberlândia, o Professor
Gustavo Simões está iniciando seu trabalho
com a entidade e recebendo o apoio para
tal. A cidade de Uberlândia é conhecida por
abrigar campeonatos Brasileiros de Kickboxing.
Hoje a CBKBT-GO chegou para ficar e
convida a todos a se juntarem a esta proposta de inovação do Kickboxing neste estado. E o Professor Gustavo Simoes e um
grande destaque deste esporte naquela
cidade mineira.
Contato: gsimoes21@yahoo.com.br

Gustavo e sua equipe em Uberlândia.

Professor Gustavo Simões em competição.

Professor Gustavo Simões.
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Pernambuco

O Estado de Pernambuco tem uma equipe muito conhecida no mundo dos esportes
de combate. O Mestre Jacaré, em Recife e
o Mestre Adeildo, na cidade de Garanhuns
estão entrando com força total na CBKBT
trazendo todos os amantes deste esporte
para se vincularem na entidade. Com grande esforço, o mestre Jacaré concluiu sua
filiação e o mestre Adeildo também, e agora
é representante no Estado de Pernambuco.
A CBKBT está prestigiando estas pessoas pelo grande esforço em manter vivo o
Kickboxing no país, A CBKBT aplaude em pé
este empenho. Também apóia a dedicação
de outros indivíduos em todas as partes do
país, que tentam a todo custo manter acesa
a chama de vida deste esporte.
Contato: adeildoferreira@ig.com.br championjacare@yahoo.com.br
odmarpinheirobraga@yahoo.com.br

Goiás

O Estado do Goiás conta com o Mestre Wagner Stivi, que é uma lenda que não
pode ser esquecida. Este baluarte do Kickboxing faz de tudo para que a modalidade
esteja sempre em evidência, e como membro do Hall da Fama da CBKBT-GO/USA
também merece o destaque nesta matéria.
É certamente um irmão muito querido dentro deste esporte denominado Kickboxing.
gokickboxing@hotmail.com
Contato:www.kickboxingbrasil.com.br
Rua 231, 151 - Setor Coimbra - CEP:74535220 / Goiânia/ GO - Tels: (62) 293 1879 /
293 9175 Cel. 9971.3706

Mestre Wagner Stivi

Mestre Jacaré.

Rio de Janeiro

Estado do Rio de Janeiro possui apenas
um filiado atualmente. O professor Marcio
Gimenes. Todos podem encontrar informações em sua web page: http://www.gimenesteam.com ou e-mail:
gimenesteam@ig.com.br

Convite

Bahia

Estado da Bahia, tem como representante da CBKBT o Dr. José Augusto Maciel
Torres, jornalista e incentivador das artes
marciais no Brasil. Ele trabalha em conjunto com o Professor Paulo Pinho, na recém
criada Federação de Kickboxing Tradicional
do Estado da Bahia, entidade que ainda não
está filiada a CBKBT, mas encontra-se em
fase de ingresso. Esta entidade incentivará a todos que queiram se filiar a
CBKBT neste estado. Todo este
trabalho e centralizado nos EUA e
policiado pelas organizações que
participam em conjunto com a
CBKBT. O professor José Augusto também representa a NKKF
(Natioanl Karate Kobudo Federation) para todo país. Sendo ele
o primeiro brasileiro a receber o
diploma.
josemtorres@ig.com.br
www.escolapaozhelin.1br.net

Acima: Dr. José Augusto
Maciel Torres, abaixo:
Professor Paulo Pinho.

A CBKBT-GO/USA convida a todos os
Kickboxers brasileiros a se filiar e a gozar
do direito de receber diplomas e carteiras
internacionais de Kickboxing e participar
de eventos de 22 entidades internacionais
conhecidas dentro e fora do Brasil. É de
grande importância que a CBKBT-GO/USA
tenha o apoio da comunidade marcial
brasileira, pois a é uma entidade de artes
maciais, voltada para as artes marciais. O
Kickboxing para a entidade é tratado como
uma arte marcial, assim como é nos EUA. A
nomenclatura é em inglês e todo nosso pessoal recebe os vídeos e material traduzidos
para o português, totalmente a disposição
dos filiados. Para contatos com na organização: Grandmaster Carlos Silva - 1121
Antilles Drive, Lot 22, Westpointe Place,
Salt Lake City, Utah, 84116 – fone 001 801
688-2930:
http://cbkbt.freeservers.com
carlossilva2@hotmail.com e Andre Alex
Lima.

Para filiar-se a CBKBT-GO USA, entre em contato com Grandmaster Carlos Silva. Somente GM Carlos Silva filia, gradua e emite
certificados ou diplomas. Tudo sai direto dos Estados Unidos. Ele opera a entidade e as organizacoes que representa, com por exemplo: a
WKL, a World Kickboxing League, que é exclusiva da CBKBT.
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