7. Mistrovství České republiky ve wushu
Soutěž se koná pod hlavičkou České federace wushu

Pořadatel: Wushu Zvole ve spolupráci s WKS Louny a Českou federací wushu
Datum konání: 27.11.2021 (sobota)
Disciplíny: Sportovní taolu, tradiční taolu, taiji, sanda, qinda
Místo: Sportovní hala Dolní Břežany, Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany
Organizace soutěže: Tomáš Veselý, tomas.vesely@czechwushu.cz, 724834451
Prezentace, vážení: Sanda/qinda 26.11. 19-21h (v místě soutěže), taolu 27.11. 8,30-9h
Čestný host soutěže: Shi fu Zhai Hua
Hlavní rozhodčí:
Taolu - Jan Chudoba (mezinárodní licence EWuF), jan.chudoba@gmail.com , 604385609
Sanda – Vladimír Šanda (mezinárodní licence EWuF), sandav@seznam.cz, 603951272
Pravidla:
• Soutěžní pravidla České federace wushu (vytvořeno dle pravidel EWuF)
https://czechwushu.cz/?page_id=142&lang=cs
• Začátek registrace od 10.11. nejpozději do 18.11.2021 prostřednictvím webu
ČFW:
Login - Česká federace wushu | Czech wushu federation | 捷克武术总会
• závodník může cvičit pouze jednu sestavu ve své věkové kategorii, počet kategorií je
neomezený.
• Taolu rozhodčí skupiny A a B. Skupina C pouze pro kadety, juniory a dospělé ve
sportovním wushu. Taiji a duilian pouze rozhodčí B.
• Věk soutěžícího se počítá k 1.1.2021
• Platforma na taolu – soutěžní koberce 8x14 m
• Leitai Sanda – 8x8 m s dopadovou plochou 2 m (v případě vyššího počtu startů bude
pro qinda druhé zápasiště z tatami o rozměrech 6x6 m)
• Všichni účastníci by měli mít na zřeteli pravidla WADA vzhledem k antidopingu, tak
jak byla přijata Českou federací wushu:
https://czechwushu.cz/?page_id=142&lang=cs

Pro trenéry:
•

Včas zaregistrovat všechny své závodníky do jejich kategorií od 10.11. nejpozději
do 18.11.2021 prostřednictvím online registrace na webu ČFW:
Login - Česká federace wushu | Czech wushu federation | 捷克武术总会

•
•
•

•
•

Za pozdní přihlášení do soutěže poplatek 1000Kč
Dne 26.11. v čase 19-21hod prezence a vážení zápasníků + potvrzení o bezinfekčnosti
Dne 27.11.2021 v čase 8,30-9hod přinést pro kontrolu hromadnou přihlášku svých
závodníků pro taolu (v podobě JMÉNO, PŘÍJMENÍ, VŠECHNY JEHO SOUTĚŽNÍ
DISCIPLÍNY) + potvrzení o bezinfekčnosti nad 12 let
Prezentaci a platbu provádí pouze jeden zástupce oddílu za všechny své svěřence
Pro soutěžící sanda/qinda musí být předloženo platné zdravotní potvrzení od
lékaře - ke stažení na www.czechwushu.cz

Potvrzení o bezinfekčnosti (test, očkování, prodělání onemocnění) – doložit hromadně u
všech svých svěřenců nad 12 let při prezentaci 26.11. (zápasníci), 27.11. (taolu). Soutěž
bude pořádána dle aktuálních vládních opatření Covid 19.
Startovné:
Taolu 300 Kč/první start, 200 Kč/každý další start
Sanda/qinda 400 Kč (600 Kč v případě startů sanda i qinda)
Ceny: Medaile a diplom, dále poháry pro 1.místa v kontaktních disciplínách a taolu s třemi a
více soutěžícími
Časový rozvrh:
26.11.
19-21 hod prezentace a vážení zápasníků
27.11.
8,30-9 hod prezentace soutěžících taolu
9,30 hod zahájení soutěže
12,30 – 13,30 hod přestávka na oběd
16 hod předpokládaný konec soutěže
Vyhlašování výsledků a předávání medailí bude probíhat průběžně se soutěží
Bližší program startů, kategorií a disciplín bude k dispozici po ukončení registrace.
Občerstvení: V hale bude catering Wushu Zvole. Restaurace, obchod atd.. jsou cca 250m od
haly
Parkování: Velké parkoviště je v bezprostřední blízkosti haly

TAOLU
Minimální časové limity pro tradiční wushu a duilian:
20 sec - děti do 8 let
30 sec - děti do 11 let
40 sec - kadeti
50 sec - junioři, dospělí
Časové limity pro taiji:
Taiji – pěstní formy 3-4 min.
Taiji – zbraně – max.3 min.
Povinné sestavy pro sportovní wushu:
16 forem pro děti do 8 let
32 forem pro děti do 11 let
1.set mezinárodních forem pro kadety
2., 3.set mezinárodních forem a samostatně tvořené sestavy pro juniory a dospělé
Soutěžní kategorie taolu:
Tradiční severní pěst
Tradiční jižní pěst
Tradiční krátká zbraň
Tradiční dlouhá zbraň
Tradiční ohebná zbraň
Tradiční párová zbraň
Sportovní changquan
Sportovní nanquan
Sportovní jianshu/daoshu
Sportovní gunshu/qiangshu
Sportovní nandao
Sportovní nangun
Duilian – se zbraněmi, beze zbraně
Taiji pěst stylu Chen
Taiji pěst stylu Yang

Taiji pěst ostatních stylů
Taiji meč stylu Chen
Taiji meč stylu Yang
Taiji ostatní zbraně
Kategorie budou rozděleny na muže a ženy
Věkové kategorie soutěže:
Věk soutěžícího k 1.1.2021
Děti do 8 let (včetně)
Děti 9 - 11 let
Kadeti 12 - 14 let
Junioři 15 - 17 let
Dospělí 18 – 35 let
Dospělí 36 – 50 let
Kategorie masters nad 50 let
O případném sloučení kategorií k sobě charakteristicky nejbližším budou soutěžící včas
vyrozuměni. Nebude slučováno napříč věkovými skupinami a pohlavím. Pouze v disciplínách
taiji a duilian budou jsou automaticky sloučeny všechny juniorské věkové kategorie. U
duilianu také muži a ženy.
Soutěžící musí mít odpovídající oblečení, obuv a zbraně pro taolu dle pravidel ČFW.
Body do národního žebříčku ČFW budou udělovány jen členům federace dle jejich
skutečného umístění.

SANDA/QINDA
Trvání zápasu: Dvě vítězná kola v délce 2 minuty. V případě nerozhodnosti po dvou kolech
se uskuteční vítězné třetí kolo v délce 2 minuty. Pauza mezi koly je 1 minuta.
Pravidla ke stažení zde: https://czechwushu.cz/?page_id=142&lang=cs
Po termínu registrace (18.11.) budou všichni trenéři vyrozumění o obsazení jednotlivých
kategorií obou kontaktních disciplín. Případné změny na poslední chvíli budou řešeny
telefonicky s Vladimírem Šandou dle potřeby.

Věkové kategorie:
7 až 14 let - chlapci/dívky (pouze qingda)
15 až 17 let - junioři/juniorky
18 let (včetně) a více - muži/ženy
Váhové kategorie:
do 26 kg (méně než 26 kg)
do 29 kg (od 27 kg do 29 kg)
do 32 kg (od 30 kg do 32 kg)
do 35 kg (od 33 kg do 35 kg)
do 38 kg (od 36 kg do 38 kg)
do 42 kg (od 39 kg do 42 kg)
do 45 kg (od 43 kg do 45 kg)
do 48 kg (od 46 kg do 48 kg)
do 52 kg (od 49 kg do 52 kg)
do 56 kg (od 53 kg do 56 kg)
do 60 kg (od 57 kg do 60 kg)
do 65 kg (od 61 kg do 65 kg)
do 70 kg (od 66 kg do 70 kg)
do 75 kg (od 71 kg do 75 kg)
do 80 kg (od 76 kg do 80 kg)
do 85 kg (od 81 kg do 85 kg)
do 90 kg (od 86 kg do 90 kg)
nad 90 kg

