Juniorská liga Wushu, Kuřim 13.10. 2018
propozice
Pořadatel: Wushu Kuřim
Organizátor turnaje:

Jiří Soška, e-mail: jsoska@volny.cz tel.: 608 979 187

Hlavní rozhodčí:

Barbora Hejmalová, tel. 776 876 321

Datum konání:

13. 10. 2018 (sobota)

Místo:

Sokolovna Kuřim
Tyršova 480/54
Kuřim
odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/32RT4

Pravidla:
Soutěž dle pravidel České federace wushu (v souladu s pravidly EWUF a IWUF.) Budou dispozici po
celou dobu soutěže na vývěsce v hale.
· závodník může cvičit pouze jednu sestavu v každé kategorii
· závodník může být přihlášen pouze do svých věkových kategorií
· závodník začátečník - pouze pro nováčky bez předchozí účasti na závodech, závodník přihlášený do
této kategorie, nemůže závodit v další kategorii
· maximálně 5 startů na jednoho soutěžícího
· rozhodčí taolu skupiny A a B
· soutěžní plocha sportovní i tradiční taolu 7 x 13 m, povrch tatami

Podmínkou startu:
Včasný příchod na závody a registrace do 30. 9. 2018 online registračním systémem na
www.czechwushu.cz.
Dále uhrazení startovného, akceptace organizátora soutěže, ctění pravidel fair play a včasný příchod
na závody.

Pro trenéry:
· včas zaregistrovat všechny své závodníky do jejich kategorií (do 30. 9. 2018) prostřednictvím online
registrace na webu ČFW. K prezenci na soutěži přinést pro kontrolu hromadnou přihlášku svých
závodníků – prezentaci a platbu provádí pouze zástupce oddílů za všechny své svěřence.
· věková kategorie je dána věkem soutěžícího k 1. 1. 2018
· při jakékoli změně zaregistrovaných soutěžících kontaktovat pořadatele na email
· dodatečné přihlášení závodníka v den soutěže je zpoplatněno 100 Kč

· vzít zodpovědnost za své svěřence před a v průběhu soutěže, včetně dodržení směrnic a etického
kodexu uložených na stránkách České federace wushu
http://www.czechwushu.cz/index.php/dokumenty
· soutěžící musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na závodech wushu
(nemusí předkládat organizátorům)
· soutěžící do 18 let (včetně) musí mít podepsaný písemný souhlas od rodičů nebo zákonných
zástupců: https://docs.google.com/file/d/0B7LON5dTxYRmRktSbjRQeDlGSEk/edit?usp=sharing
(nemusí předkládat organizátorům)

Startovné:
Pro členy České federace wushu: jeden start 250,-Kč, každý další start + 50,-Kč
Start v kategorii začátečnci: 200 kč
Soutěžící klubů, které nejsou členy České federace wushu - příplatek 50% z celkového
startovného soutěžícího (neplatí pro zahraniční účastníky) – ve prospěch ČFW

Ceny:

medaile, diplomy

Časový rozvrh:

9:00 – 9:45

Registrace závodníků taolu

10:00

Slavnostní zahájení

10:30

Začátek soutěže

18:00

předpokládaný konec soutěže

Juniorské kategorie tradiční taolu:
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 17 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, nebo 5.duan chang quan
Junioři - 1., 2., 3. set mezinárodních sestav, nebo 5.duan chang quan

