
            

Slovenská asociácia čínskeho wushu a Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a 

športy 

pozývajú na 

Juniorskú súťaž Dračí bojovník 2018   
2. jún 2018, Trnava, Slovensko 
(Športové wushu, Tradičné wushu ) 

 

Riaditeľ súťaže: Eduard Urbanovič, tel:  0918 636 526 

Miesto konania: Centrum Dračí bojovník, Mozartova 10,  Trnava (vchod do telocvične je 
priamo z ulice od parkoviska - NIE CEZ HLAVNÝ VCHOD ŠKOLY) 

 
  

Propozície 
1. Program 

10:00 - 10:45 registrácia 
10:15 - 10:45 školenie rozhodcov 
11:00 otvorenie súťaže 
15:30 predpokladané ukončenie súťaže 
16:00 vyhodnotenie 
 
2. Účastníci 
Každý tím je povinný doniesť so sebou: prebratie zodpovednosti (reverz - za každého 
jednotlivca osobitne) 
 

 



3. Registrácia 
Termín pre zaslanie konečnej prihlášky je 23.5.2018. Do tohto termínu je potrebné 
poslať prihlášku elektronicky na adresu: centrum.draci.bojovnik@gmail.com. 
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované ako vopred prihlásený. Dňa 23.6.2018 
budú kategórie uzatvorené a rozdelené. V deň súťaže nie je možné pridávať ani meniť 
kategórie. Súťažiaci, ktorí sa prihlásia v deň súťaže budú umiestení do existujúcich 
(uzatvorených) kategórií.  

Registračný poplatok je 1 € za jeden štart.   
Vopred neprihlásený 3 € za jeden štart. 
Registračný poplatok sa uhrádza počas registrácie v sobotu  2.6.2018. 
Registračný poplatok neobsahuje poistenie pre súťažiacich. 
 
4. Pravidlá súťaže 
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 
 
5. Súťažné kategórie  
Kategórie pre začiatočníkov, ktorí ešte necvičia žiadnu zostavu budú 
nasledovné: 

- Majster BRUCHA (výdrž na chrbte s nohami +- 10 cm nad zemou) 
- Majster PEVNÝCH RÚK (čo najviac kľukov za 30sec) - ruka sa musí ohnúť v lakti min 90°  
- Majster PEVNEJ NOHY (čo najviac drepov za 30sec) - noha sa musí ohnúť v kolene min 90° 
- Majster STABILNÉHO DUCHA (zápas vo dvojici podľa voľby v postojoch MA BU, 

alebo TI SI) súťažiaci zaujmú postoj proti sebe podľa voľby a kto z nich prvý výrazne zmení postoj, 
alebo skončí - prehráva  

Hodnotenie začiatočníkov bude festivalové bez medailí. 
 
Kategórie zostáv  
6 - 8 rokov ZAČIATOČNÍCI: 

00 CB - Majster BRUCHA  
00 CR - Majster PEVNÝCH RÚK  
00 CN - Majster PEVNEJ NOHY  
00 CP - Majster STABILNÉHO DUCHA 
00 CF – CVIČENIE zostavy 
 

9 - 11 rokov ZAČIATOČNÍCI: 
00 CB - Majster BRUCHA  
00 CR - Majster PEVNÝCH RÚK  
00 CN - Majster PEVNEJ NOHY 

          00 CP - Majster STABILNÉHO DUCHA 
00 CF – CVIČENIE zostavy 
 

 



12 - 15 rokov ZAČIATOČNÍCI: 
00 CB - Majster BRUCHA  
00 CR - Majster PEVNÝCH RÚK  
00 CN - Majster PEVNEJ NOHY 

          00 CP - Majster STABILNÉHO DUCHA 
          00 CF – CVIČENIE zostavy 

 
 
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 A-CQ -chang quan 32 
08 C-TSS -shaolin quan 
09 C-TIS -ostatné bez zbrane 
10 C-TKZ -krátka zbraň 
11 C-TDZ -dlhá zbraň 
 

12 - 14 rokov: 
12 A-CQ -chang quan 1.set 
13 A-NQ -nan quan 1.set 
14 C-TSS -shaolin quan 
15 C-TIS -imitačné 
16 C-TPTF -ostatné bez zbrane 
17 A-DS -daoshu 1.set 
18 A-GS -gunshu 1.set 
19 C-TKZ -ostatné krátke zbrane 
20 C-TDZ -ostatné dlhé zbrane 
 

15 - 17 rokov: 
21 A-CQ -chang quan 1.set 
22 A-NQ -nan quan 1.set 
23 C-TSS -shaolin quan 
24 C-TIS -imitačné 
25 C-TPTF -ostatné bez zbrane 
26 A-DS -daoshu 1.set 
27 A-GS -gunshu 1.set 
28 C-TKZ -ostatné krátke zbrane 
29 C-TDZ -ostatné dlhé zbrane 

 
6. Ocenenia 

Vyhlásené budú prvé tri miesta a budú ocenené medailami a diplomami. Každý 
súťažiaci získa okrem iného i účastnícky diplom (dostanú tréneri, kouči na konci súťaže). 

 
              
Dotazy smerujte na kungfu.edy@gmail.com tel.: 0918 636 856. 


