Kung-fu Deti 2018
Juniorská súťaž vo wushu
2.kolo 2018

Organizátor:
Riaditeľ súťaže:
Dátum:

Wushu centrum Stará Turá a
Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu
Ján Okrucký, tel.: 00421 908 510 571
29.9.2018
Miesto:
telocvičňa bývalej priemyslovky
ul. Gen. M.R. Štefánika 377, Stará Turá

Pravidlá: pravidlá vychádzajú z oficiálnych pravidiel IWuF
s nasledovnými úpravami:
- rozhodcovia zaškolení podľa pravidiel IWuF (z každého zúčastneného
klubu 1 rozhodca), rozdelení do skupín A a B.
- súťažná plocha tatami 8x14m
- časový limit nad 10 rokov: min. 50 s, max. 2 min.
- kategórie do 9 rokov a začiatočníci bez časového limitu
- do 9 rokov chlapci a dievčatá súťažia v spoločnej kategórii (môžu byť
osve, ak ich bude dostatok)
- maximálny vek súťažiaceho 17 rokov
- Minimálny počet pre otvorenie kategórie sú 2 súťažiaci (inak sa zlúčia
s inou kategóriou)
- súťažiaci môže cvičiť v jednej kategórii iba jednu zostavu
- súťažiaci nemôže cvičiť jednu zostavu vo viacerých kategóriách
- súťažiaci môže cvičiť iba vo svojej vekovej skupine, alebo vo vyššej. Nie
však vo dvoch vekových skupín v rovnakej kategórie.
- zápasy do 9 rokov tatami 3x3m
- zápasy nad 10 rokov tatami 5x5m
Podmienkou súťaže je reverz podpísaný zákonným zástupcom.
Tréneri potvrdia pri registrácii účasť vopred prihlásených súťažiacich (elektronickou
prihláškou). Elektronická prihláška najneskôr do 25.9.2018 do 2400 na
adresu staraturawushu@centrum.sk . Prihlášky zaslané po tomto termíne
nebudú akceptované ako vopred prihlásený. 8.5.2018 budú kategórie rozdelené a
uzatvorené. V deň súťaže nieje možné pridávať ani meniť kategórie. Súťažiaci,
ktorý sa prihlásia v deň súťaže budú umiestnený do aktuálnych (otvorených)
kategórií.
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Štartovné: platí sa v deň súťaže pri registrácii. Vopred elektronicky prihlásený
1€/disciplína. Vopred neprihlásený 5€/disciplína. Pri počte súťažiacich 6 a viac
z jedného klubu platí polovičné štartovné.
Ceny: diplomy, medaile, vecné ceny.
Každý súťažiaci získa okrem iného i účastnícky diplom (dostanú tréneri, kouči na
konci súťaže).
Program:

1000
1000
1045
1100
1500
1530

Zmena programu vyhradená.

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

-

prezentácia športovcov
školenie rozhodcov
ukončenie registrácie
otvorenie súťaže
predpokladané ukončenie súťaženia
vyhodnotenie
Kategórie zostáv

00 -Začiatočníci (tí, ktorí ešte neboli na žiadnej súťaži. Hodnotenie festivalové bez medailí)
6 - 7 rokov:
01 A-CQ -chang quan 32
02 C-TSS -bez zbrane
03 C-TDZ -so zbraňou
8 - 9 rokov:
04 A-CQ -chang quan 32
05 C-TSS -bez zbrane
06 C-TDZ -so zbraňou
10 - 11 rokov:
07
08
09
10
11

A-CQ
C-TSS
C-TIS
C-TKZ
C-TDZ

-chang quan 32
-shaolin quan
-ostatné bez zbrane
-krátka zbraň
-dlhá zbraň

12 - 14 rokov:
12 A-CQ

-chang quan 1.set
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13 A-NQ
14 C-TSS
15 C-TIS
16 C-TPTF
17 A-DS
18 A-GS
19 A-JS
20 C-TKZ
21 C-TDZ

-nan quan 1.set
-shaolin quan
-imitačné
-ostatné bez zbrane
-daoshu 1.set
-gunshu 1.set
-jianshu 1.set
-ostatné krátke zbrane
-ostatné dlhé zbrane

22 A-CQ
23 A-NQ
24 C-TSS
25 C-TIS
26 C-TPTF
27 A-DS
28 A-GS
29 A-JS
30 C-TKZ
31 C-TDZ

-chang quan 1.set (alebo 2., 3.set)
-nan quan 1.set (alebo 2., 3.set)
-shaolin quan
-imitačné
-ostatné bez zbrane
-daoshu 1.set (alebo 2., 3.set)
-gunshu 1.set (alebo 2., 3.set)
-jianshu 1.set (alebo 2., 3.set)
-ostatné krátke zbrane
-ostatné dlhé zbrane

15 - 17 rokov:

Kategórie zápasov
Rozdelené podľa hmotnosti
32
33

-xushi (6-9 rokov)
-shueijiao (10 - 17 rokov)

Dotazy smerujte na staraturawushu@centrum.sk tel.: 0908 510 571 www.wushustaratura.sk.

Odporúčanie pre zvýšenie šance vyhrať
V rámci dosiahnutia čo najlepšieho skóre, je potrebné, aby súťažiaci spravil čo možno najmenej chýb. Preto je vhodné,
aby tí čo majú príliš dlhé tradičné zostavy ( 1:30 – 2 min.) si ich na súťaži skrátili na ideálne niečo cez 50 sekúnd.
Zostavy keď budú kratšie, budú obsahovať menej chýb, zostane viac energie na výraznejšie zacvičenie. Výsledkom
bude menej strhnutých bodov za technické prevedenie a tiež vyššia známka za celkový dojem.
Naopak, tí čo cvičia oficiálne zostavy IWuF a tí čo majú zostavy pod 50 sec. by si ich skracovať nemali.
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