
 

Juniorská liga ve wushu – Brno 2017

Pořadatel: Hung Gar Kung Fu Škola Brno

Ředitel turnaje: Ing. Jiří Holáň, Mgr. Barbora Hejmalová 

Hlavní rozhodčí: Tomáš Veselý 

Informace a organizace turnaje: Jiří Holáň, tel. 605 521 525, info@hunggar.cz

Datum: 2.12. 2017

Místo: Tělocvična Masarykovy Univerzity, ul. Vinařská 5 (vedle Ekonomicko-správní fakulty MU).

Pravidla: Soutěžit se bude dle pravidel ČFW (v souladu s pravidly IWUF a EWUF):

 závodník může cvičit maximálně 4 sestavy, a to pouze jednu v každé 
kategorii

 závodník musí být přihlášen pouze do svých věkových kategorií 

 závodník začátečník může cvičit pouze 1 sestavu, a to v kategorii pro 
začátečníky

 rozhodčí skupiny A, B

 soutěžní plocha 7 x 13 m, povrch tatami.

Podmínka startu: včasný příchod na prezenci.

Pro trenéry:

 zaregistrovat své závodníky do jejich kategorií nejpozději do 20. 11. 
2017 na www.czechwushu.cz 

 v den soutěže v době prezence přinést pro kontrolu hromadnou 
přihlášku svých závodníků – pouze jeden člověk za celý tým

 dodatečné přihlášení závodníka je zpoplatněno + 100 Kč

 převzít zodpovědnost za své svěřence před soutěží a v jejím průběhu.

Časový rozvrh:

8.00 – 8.30 h Prezence závodníků Juniorské ligy 

8.45 h Slavnostní zahájení soutěže

Startovné: 

Jednotné startovné 400 Kč, maximální počet startů 4; startovné pro začátečníky á 250 Kč.

Ceny:
                     Pohár pro první místo; medaile a diplomy.
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Ostatní:

Soutěžící musí mít odpovídající oblečení a obuv pro sportovní i tradiční taolu. Pro 
sportovní wushu musí být odpovídající zbraně dle pravidel ČFW. Při nedostatečném obsazení 
kategorií (méně než 4) soutěžícími má právo pořadatel soutěže kategorie sloučit! Případné 
sloučení kategorií je dle sobě charakteristicky nejbližších. O sloučení kategorií budou soutěžící 
včas vyrozuměni.

V případě zájmu je možno z pátku na sobotu zdarma přespat v tělocvičně. Kontaktujte 
prosím organizátory.

Kategorie: začátečníci, chlapci/dívky do 8 let, do 11 let, do 14 let, do 17 let 

(včetně).

Disciplíny tradičního taolu: beze zbraně, dlouhá zbraň, krátká zbraň, duilien.

Minimální časové limity pro tradiční taolu: Začátečníci (do 11. let), děti do 8 let: 20 sec

 Děti do 11 let: 30 sec

 Kadeti do 14 let: 40 sec

 Junioři do 15 let: 50 sec

Disciplíny sportovního wushu: nanquan, changquan, jižní krátká soutěžní zbraň, jižní dlouhá 

soutěžní zbraň,   severní krátká soutěžní zbraň, severní dlouhá 

soutěžní zbraň

Povinné sestavy: Děti do 8 let - 16 forem

Děti do 11 let - 32 forem

 Kadeti - 1 set. mezinárodních sestav

  Junioři - 2. a 3. set mezinárodních sestav
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