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Slovenská asociácia čínskeho wushu, Námestie SNP 11, Banská Bystrica, Slovenská republika 

email@wushuslovakia.sk www.wushuslovakia.sk 

 

Slovenská asociácia čínskeho wushu a Škola čínskeho wushu Bratislava 

pozývajú na 

Majstrovstvá Slovenska vo Wushu 2018 

/Otvorená súťaž/ 

(Športové wushu, Tradičné wushu, Taijiquan, Qingda) 

21. apríla 2018, Bratislava, Slovenská republika 

Predseda organizačného výboru: Ľubomír France Hlavný rozhodca: Michal Adamowicz  

Propozície 

1. Dátum a miesto 

 21. apríl 2017  7:00 - 8:00  Váženie a registrácia 
8:30- 9:00 Technický míting organizátorov, trénerov 

a rozhodcov 
    9:00 - 9:15  Otvárací ceremoniál 
    9:30 - 17:00  Súťaž 
    17:30 - 18:00  Vyhlasovanie výsledkov, odovzdávanie cien 
 
Predbežný program, ktorý môže byť upravený. 
 
 Miesto: Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava, Slovenská republika 

2. Účastníci 

 Súťaž prebehne formou „OPEN“. Všetky wushu športové organizácie sú pozvané a môžu sa 
zúčastniť súťaže. Žiadne obmedzenia počtu účastníkov jednotlivých tímov a škôl. 
 
Každý tím je povinný doniesť so sebou: 

▪ finálny registračný formulár 
▪ prebratie zodpovednosti (reverz - za každého 

jednotlivca osobitne) 
▪ zdravotné potvrdenie od lekára (iba pri qingda), nie 

staršie ako 60 dní 

mailto:email@wushuslovakia.sk
http://www.wushuslovakia.sk/


2 
 

3. Registrácia 

 Termín pre zaslanie konečnej prihlášky je 13.4.2018. Do tohto termínu je potrebné poslať 
prihlášku elektronicky na adresu: taolusk@gmail.com s kópiou zaslanou na adresu 
wushusutaz@gmail.com 
 
Registračný poplatok je 15 EUR za jeden štart, za dva a viac štartov je poplatok 20 EUR. 
Registračný poplatok sa uhrádza počas registrácie 21.4.2018 od 7:00 - 8:00. 
Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášky z kapacitných dôvodov (podmienka sa netýka 
slovenských klubov). 
Registračný záznam upraviť po registračnom čase nie je možné. 
Registračný poplatok neobsahuje poistenie pre súťažiacich. 

 
Poznámka: 

Súťažiaci sa môžu prihlásiť do maximálne štyroch kategórií. Súťažiaci sa zaraďujú do skupín 
podľa veku, pričom súťažiaci sa môže prihlásiť len do vekovej kategórie, do ktorej patrí, alebo vyššej. 
Nie je možné súťažiť v dvoch vekových skupinách v rovnakej kategórii. Súťažiaci štartujúci v skupine 
Začiatočníci sa nemôžu zúčastniť v iných skupinách. 

 
 

4. Súťažné pravidlá (taolu) 

 Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel Medzinárodnej asociácie wushu, konkrétne 
podľa kapitol 3 a 4 („IWUF Rules for International Wushu – Chapter 3 and 4“) s  úpravami SAČW. 
Porota je zložená z dvoch alebo troch (2-3) rozhodcov skupiny A zodpovedných za hodnotenie kvality 
pohybov, z dvoch alebo troch (2-3) rozhodcov skupiny  B zodpovedných za hodnotenie celkového 
prevedenia a hlavného rozhodcu. Nebudú hodnotené prvky stupňa obtiažnosti typu C. Výsledná 
známka bude pozostávať zo súčtu priemerov rozhodcov skupiny A a B a v súlade s medzinárodnými 
pravidlami ju môže podľa svojho posúdenia upraviť hlavný rozhodca. Rozhodcovia budú vybraní 
Slovenskou asociáciou čínskeho wushu na základe nominácií od jednotlivých klubov a samotnej 
SAČW. 

Pri športovom wushu bude protokol súťaže podľa pravidiel Medzinárodnej asociácie wushu. 
Hlavný rozhodca môže povoliť výnimky, najmä pri oblečení pri začiatočníckych skupinách. Pri 
tradičnom wushu je súťažiaci povinný mať oblečené dlhé nohavice a vrch podľa vlastného výberu. Pre 
všetky zostavy je povinná obuv.  

Súťažná plocha pre športové wushu a taiji bude 14*8 m a bude pozostávať z koberca 
natiahnutého na tatami. Pre tradičné kategórie bude povrch tatami alebo koberec.  

Organizátor má právo v prípade nízkej účasti v kategórii zlúčiť danú kategóriu s najbližšou 
príbuznou kategóriou. V prípade veľkého počtu športovcov v kategórii má organizátor právo danú 
skupinu rozdeliť na menšie skupiny podľa špecializácie daného štýlu. Súťažiaci sa môže zúčastniť 
maximálne štyroch kategórií. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:taolusk@gmail.com
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5. Súťažné kategórie 
 
ŠPORTOVÉ WUSHU - A 

1. skupina – Seniori (18 roční a starší) kategórie: 

a) Changquan (5 duan, 1st, 2nd and 3rd set of International Competition Routine or optional 
Routine) 

b) Daoshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine or optional Routine) 
c) Jianshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine or optional Routine) 
d) Qiangshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine or optional Routine) 
e) Gunshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine or optional Routine) 
f) Nanquan (1st, 3rd set of International Competition Routine or optional Routine) 
g) Nandao (1st, 3rd set of International Competition Routine or optional Routine) 
h) Nangun (1st, 3rd set of International Competition Routine or optional Routine) 
i) Taijiquan 24, Taijiquan 42 
j) Taiji meč (jian) 32, Taiji meč (jian) 42 

2. skupina – Juniori (15-17 roční) kategórie: 

a) Changquan (5 duan, 1st, 2nd and 3rd set of International Competition Routine) 
b) Daoshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine) 
c) Jianshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine) 
d) Qiangshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine) 
e) Gunshu (1st, 2nd, 3rd set of International Competition Routine) 
f) Nanquan (1st, 3rd set of International Competition Routine) 
g) Nandao (1st, 3rd set of International Competition Routine) 
h) Nangun (1st, 3rd set of International Competition Routine) 
i) Taijiquan 24, Taijiquan 42  
j) Taiji meč (jian) 32, Taiji meč (jian) 42  

3. skupina – Juniori (12-14 roční) kategórie: 

a) Changquan (5 duan, 1st set of International Competition Routine) 
b) Daoshu (1st set of International Competition Routine) 
c) Jianshu (1st set of International Competition Routine) 
d) Qiangshu (1st set of International Competition Routine) 
e) Gunshu (1st set of International Competition Routine) 
f) Nanquan (1st set of International Competition Routine) 
g) Nandao (1st set of International Competition Routine) 
h) Nangun (1st  set of International Competition Routine) 
i) Taijiquan 24 
j) Taiji meč (jian) 32 

4. skupina – Juniori (do 12 rokov) kategórie: 

a) Changquan (32 form of International Competition Routine) 
b) Daoshu (32 form of International Competition Routine) 
c) Jianshu (32 form of International Competition Routine) 
d) Qiangshu (32 form of International Competition Routine) 
e) Gunshu (32 form of International Competition Routine) 
f) Nanquan (32 form of International Competition Routine) 
g) Nandao (32 form of International Competition Routine) 
h) Nangun (32 form of International Competition Routine) 
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5. skupina – Začiatočníci (do 15 rokov) kategórie: 

a) Wubuquan 
b) Forma 16 pohybov 

Časový limit:  
- pre 1., 2. a 3. skupinu nie menej ako 1 min. 20 sekúnd;  
- pre 4. a 5. skupinu – žiadny časový limit;  
- pre Taijiquan 24 od 4-6 min. Hlavný rozhodca zapíska na píšťalku, keď súťažiaci cvičí 5 minút. 
- pre Taiji meč (jian) 32 – od 3-4 min. Hlavný rozhodca zapíska na píšťalku, keď súťažiaci cvičí 3 
minúty. 

 
TRADIČNÉ WUSHU - B 

1. skupina – Seniori (39 rokov a starší) 
2. skupina – Seniori (18 – 39 roční) 
3. skupina – Juniori (15-17 roční) 
4. skupina – Juniori (12-14 roční) 
5. skupina – Juniori (9 - 11roční) 
6. skupina – Juniori (do 9 rokov) 

 
Kategória A: Tradičné severné štýly 
 

a) Lian Huan Quan (Shaolin Gongfu Quan) 
b) Shaolin Xiao Hong Quan 
c) Shaolin Tong Bei Quan 
d) Shaolin Chang Quan 
e) Shaolin Da Hong Quan 
f) Shaolin Luo Han Quan 
g) iné pästné formy  

Kategória B: Tradičné južné štýly 
 

a) Tradičné južné štýly Guandong, Fujian, Sichuan 
b) Tradičné južné štýly ostatné (Hong quan, ...) 

 
Kategória C: Tradičné Taijiquan a Taiji zbrane  

a) Yang 
b) Chen (vrátane foriem 56 a 36 nová forma) 
c) Sun 
d) Wu 
e) Wu (Hao), iné taiji štýly pästné formy 
f) Taijijian - rovný meč (vrátane chen taiji meč - nová forma) 
g) Taiji  iné zbrane 

Kategória D: Napodobňujúce (imitačné) štýly  –všetky napodobňujúce štýly 

a) Houquan 
b) Yingzhaoquan 
c) Zuiquan 
d) Tanglangquan 
e) Ditangquan 
f) Zonghequan 
g) Mizongquan 
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h) Heihuquan 
i) Iné 

 
Kategória E: Tradičné rôzne 

a) Tongbeiquan 
b) Fanziquan 
c) Chuojiaoquan 
d) Piguaquan 

e) Wudang štýly (vynímajúc Wudang Taijiquan, Xingyiquan a Baguazhang) 
f) Chaquan, Gongliquan, Yuejiaquan, Huaquan, Baoquan, Liuhequan, iné 
 

Kategória F: Tradičné vnútorné štýly  

a) Xingyiquan 
b) Baguazhang 
c) Bajiquan 

Kategória G: Tradičné zbrane (vrátane Shaolin zbraní) 

a) Dao (šabľa) 
b) Gun (palica) 
c) Jian (rovný meč) 
d) Qiang (kopija) 
e) Iné zostavy s krátkymi zbraňami 
f) Iné zostavy dlhými zbraňami 
g) Párové zbrane 
h) Flexibilné zbrane : Trojdielna palica, 9-ramenný bič, lanová šípka a iné 

Kategória H: Začiatočníci –všetky krátke formy tradičného wushu 

Kategória I: Duilian. 

Časový limit pre tradičné wushu: 
- pre všetky skupiny nie menej ako 50 sekúnd;  
- pre kategóriu začiatočníkov – žiadny časový limit;  
- pre tradičné Taiji quan maximálne 3-4 minúty (s výnimkou formy chen taijiquan 56). Hlavný 
rozhodca zapíska na píšťalku, keď súťažiaci cvičí 3 minúty 
- pre taiji zbrane – do 4 minút 
 
QINGDA - C 

 

Vekové kategórie (obmedzenia): 7-11 rokov, 12-14 rokov, 15-17 rokov, 18-35 rokov, nad 35 rokov (v 
prípade, že sú juniori vzrastom väčší ako bežný priemer, môžu byť preradení do vyššej kategórie). 
Hmotnostné kategórie: do 48 kg delenie po 3 kg, nad 48 kg delenie 48-52 kg, 52-56 kg, 56-60 kg, nad 
60 kg delenie po 5 kg 
Spôsob súťaženia:  

- pre všetky vekové kategórie je čas kola 2 x 2 minúty na dve víťazné kolá, ak príde 

k nerozhodnému výsledku, nasleduje tretie víťazné kolo 

- medzi jednotlivými kolami prestávka 1 minúta 
- povinná ochrana: hlava, píšťala a priehlavok, hrudník, suspenzor, chránič chrupu, rukavice 

10oz (pre kategóriu do 14 rokov môžu byť 8oz) zatvorené (nie MMA typ) 
- oblečenie: krátke alebo dlhé športové nohavice, tričko s krátkym rukávom 
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- maximálne 10% sila úderu, zakázaný priamy útok na nekrytú časť hlavy, priame útoky na 
citlivé miesta a kĺbové spoje, údery hlavou, kolenami, lakťami, nebezpečné hody, páky, boj na 
zemi, atď. (EWuF Rules Qingda 2012) 

- ak sa v skupine nachádza nedostatočné množstvo účastníkov, môžu byť súťažiaci spojení 

s ďalšou váhovou kategóriou, pokiaľ to bude zhodnotené ako bezpečné a potvrdené 

súhlasom súťažiaceho, hlavného trénera a hlavného rozhodcu 

- súťažiaci musí mať upravené nechty, dodržať osobnú hygienu 

 
Vo všetkých kontaktných kategóriách súťažia oddelene muži a ženy. 
Súťaž je určená pre cvičencov wushu, tzn. aj v kontaktných disciplínach používať techniky štýlov 
wushu/kung fu. Pravidlá sú v hlavných rysoch zhodné s pravidlami IWUF a EWUF s povolenými 
úpravami pre národné súťaže (vekové a váhové kategórie, administratívne požiadavky). 
Súťažná plocha pre kontaktné disciplíny je 8*8 m povrch tatami. 
 

6. Ocenenia 
 
Vyhlásené budú prvé tri miesta v každej kategórii a budú ocenené medailami a diplomami.  

 

7. Antidopingové pravidlá 
 
Súťaž sa bude riadiť všeobecnými antidopingovými pravidlami WADA a ADA SR. Informácie 
o zakázaných látkach a terapeutických výnimkách sú voľne dostupné na adrese www.antidoping.sk 

http://www.antidoping.sk/

