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INTERNÝ WUSHU FESTIVAL 2022 

Propozície a pravidlá 

 

 

1. NÁZOV, DÁTUM A MIESTO 

Súťaž má názov Interný Wushu Festival 2022 a uskutoční sa v Trnave, dňa 27. júna 2022 v telocvični na 

ZŠ A.Kubinu  v Trnave, o 18:00 hodine. 

 

 

2. SÚŤAŽ A MOŽNOSTI TRÉNINGU 

1. Súťaž – ZŠ A.Kubinu, Trnava  

2. Tréningové možnosti  

• Malá telocvičňa ZŠ A.Kubinu, Trnava (podľa rozpisu organizátora) 

• Ihrisko a nádvorie ZŠ A.Kubinu (pred telocvičňou) 

 

 

3. SÚŤAŽNÉ PODUJATIA 

Súťaž bude pozostávať z: 

1. Taolu (zostavy) 

2. Sanshou (Qinda/Sanda, čínsky box ľahký kontakt/plný kontakt) 

3. Shuaijiao (čínsky zápas, mongolský zápas) 

 

 

4. POZVÁNKA NA SÚŤAŽ 

1. Pozývame aj všetkých členov Slovenskej asociácie čínskeho wu-shu 

2. Pozývame všetkých cvičencov, krorí si chcú vymeniť skúsenosti na poli súťaže, ako aj tých, ktorí 

sa chcú niečomu novému priučiť 

3. Pozývame všetkých priaznivcov wushu a bojových športov 

4. V neposlednej rade pozývame našich sponzorov, pre ktorých sú pripravené VIP miesta pri 

zápasisku 

5. Pozývame ctenú verejnosť, aby sa prišla oboznámiť s týmto krásnym športom 
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5. PRIHLÁŠKY A UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 

1. Elektronická prihláška 

Na súťaž je možné sa prihlásiť prostredníctvom vyplneného formuláru zaslaním na email 

wushuteam@wushuteam.eu vo formáte PDF. Prihláška sa nachádza v tomto dokumente a je potrebné 

ju zaslať najneskôr do 24:00 miestneho času do 25. júna 2022. 

 

2. Osobné prihlásenie na adrese 

Ďalej je možné sa prihlásiť osobne na adrese Wushu teamu: 

  Siladice 284 

  920 52 Siladice 

 

3. Osobné prihlásenie na tréningu 

Je možné prihlásenie na ktoromkoľvek z oficiálnych tréningov Wushu teamu Slovakia 

 

4. Prihlásenie na súťaži 

Na samotnej súťaži je možné sa ešte prihlásiť v čase registrácie, ale za zvýšené štartovné (štartovné + 

2€/kategóriu) 

 

6. JAZYK SÚŤAŽE, UBYTOVANIE A REGISTRÁCIA 

1. Jazyk súťaže 

Jazyk súťaže je Slovenký alebo Anglický. Iné jazyky nemusia byť akceptované usporiadateľom.  

 

2. Ubytovanie 

Nepredpokladá sa, ale ak by ste potrebovali ubytovanie v Trnave, musíte to uviesť na prihláške a my 

Vám v Trnave zabezpečíme ubytovanie v hoteli za čo najnižšie ceny a v čo najlepšej kvalite. 

 

3. Registrácia 

Registrácia prebieha pred samotnou súťažou v čase od 17:15 do 17:45. Po tomto termíne sa už 

registrovať nebude možné, pretože dôjde k rozdeleniam do jednotlivých kategórií. Všetky zúčastnené 

tímy sú povinné prejsť registráciou. 

 

4. Šatne 

Po registrácii Vás obsluha odvedie do šatní, kde sa môžete prezliecť a odtiaľ Vám budú ukázané 

priestory na možnú prípravu a tréning. 
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7. RIADENIE SÚŤAŽE A TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

1. Usporiadateľom súťaže je WuShu team Slovakia a Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu. 

2. Za organizátora bol vybraný WuShu team Slovakia. 

3. Riaditeľom turnaja bol zvolený Ing. Pavel Beňo Ph.D. 

4. V prípade otázok, technických problémov, požiadaviek a reklamácií kontaktujte riaditeľa súťaže, 

ktorý zabezpečí riešenie a nápravu. 

5. V prípade nejasnosti verdiktov rozhodcov o výsledku rozhodne hlavný rozhodca po dohode s 

riaditeľom súťaže. 

6. Vekové kategórie budú rozdelené až na mieste. Predbežné vekové kategórie celého podujatia sú: 

do 9 rokov, 13 rokov, 15 rokov, 18 rokov, 21 rokov, 30 rokov, 35 rokov , 40 rokov a nad 40 rokov 

 

8. ZAČIATOK SÚŤAŽE A ÚVODNÉ CEREMÓNIE 

V ďeň súťaže, o 18:00 hodine, začnú uvítacie príhovory a oboznámenie s termínmi a technickými 

náležitosťami súťaže, ako rozdelenie kategórií, oboznámenie so zmenou pravidiel, a pod. Na týchto 

úvodných ceremóniách je účasť všetkých tímov a súťažiacich nutnou podmienkou. 

 

9. UMIESTNENIE A OCENENIA 

Všetky kategórie budú oceňované hodnotným darčekom. 

 

10. TEST NA DOPING 

Súťaž bude vybavená testermi na doping a ktorýkoľvek súťažiaci môže byť podrobený antidopingovému 

a antidrogovému testu.  

 

11. ĎALŠIE POŽIADAVKY 

Ďalšie požiadavky na tím a súťažiacich: 

1. potvrdenie o zdravotných ťažkostiach, ktoré sú potrebné pre zdravotníkov (netýka sa 

v prípade, ak je prítomný vlastný zdravotník tímu) 

2. fotografiu pasového formátu 

3. v prípade zahraničného tímu národnú vlajku, pokiaľ nebol tím registrovaný v 

stanovenom termíne  

4. u neplnoletých súťažiacich je podmienkou súťaže reverz podpísaný zákonným 

zástupcom. 

 

12. ODPORÚČANIA 

1. priniesť so sebou male tímové prezenčné darčeky na výmenu, prípadne obdarovanie 

iných súťažiacich 

2. kópiu registračného listu 

3. potvrdenie lekára o možných zdravotných ťažkostiach, potvrdenia o krvnej skupine,… 
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INTERNATIONAL WUSHU FESTIVAL 

Kategórie a členenie 

 

Organizátor:  Wu Shu team Slovakia 

    Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu 

Riaditeľ súťaže: Beňo Pavel, Ing., Ph.D., beno@ideacreative.eu, +421 903 711491 

Čestný hosť:  ShiFu Zhai Hua - online 

Dátum:    27.jún 2022  

Čas:    18:00 

Miesto:    ZŠ A. Kubinu, Trnava 

 

TAOLU 

 

1. Kategórie 

A. Hlavné kategórie 

1. Changquan (CQ) 
2. Jianshu (JS) 

3. ChiXingQuan (CXQ) 

4. Bajiquan (BJQ) 

5. Hsing-I quan (HQ) 

 

B. skupinové cvičenia 

6. Duilian (DL), 

7. Jiti (JT) 

 

 

2. Podmienky 
1. zúčastniť sa môžu všetci záujemci (registrovaní v kluboch i tí neregistrovaní) 

2. zúčastniť sa môžu aj zahraniční účastníci so štátnym občianstvom iným ako SVK 

3. usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednotlivé kategórie upraviť podľa podmienok a 
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požiadaviek súťaže. 

4. cena štartovného v kategórii je 1 EUR 

 

3. Metódy rozhodovania 
1. Určovanie sa bude riadiť pravidlami IWUF pre tradičné wushu s úpravami pre túto súťaž; 

2. rozhodcovia zaškolení podľa medzinárodných pravidiel IWUF; 

3. súťažná plocha tatami 8 x 14 pre shaolin aj taiji; 

4. súťažiaci môže cvičiť maximálne dve zostavy v jednej kategórii; 

5. vyhodnotené budú obe umiestnenia (ruší sa pravidlo iba lepšieho umiestnenia súťažiaceho 

v jednej  kategórii); 

6. časový limit: shaolin min. 50 sek.., moderné a oficiálne zostavy   maximálne 90 sek., tradičné 

zostavy maximálne 2 min., taiji  minimálne 2 min. a maximálne 4 min.; 

7. v prípade nerozhodnosti bodov bude súboj nazývaný aj „rýchla smrť“, ktorý pozostáva 

z hodnotenia len dvoch samotných súťažiacich. Ide o akýsi rozkol, kde sa rozhodcovia musia 

zhodnúť kto mal viac bodov. Prvý súťažiaci dostane stred a druhý bude ohodnotený známkou 

vyššou alebo nižšou +1 alebo -1 podľa toho, ako to budú rozhodcovia vnímať. 

8. Duilian, musí byť zložené z dvoch alebo troch súťažiacich s tematikou holých rúk vs. holé ruky, 

zbraň vs. zbraň alebo zbraň vs. holé ruky. Skupina môže byť zmiešaná z mužov i žien. Zostava 

musí byť v časovom rozmedzí 50 až 110 sekúnd. 

9. Jiti, musí byť zložené z minimálne dvoch súťažiacich s tematikou so zbraňou alebo bez zbrane. 

Skupina môže byť zmiešaná z mužov i žien. Zostava musí byť v časovom rozmedzí 50 až 110 

sekúnd. 

 

4. Oblečenie a doplnky 
1. Pri súťaži je nutné nastúpiť v predpísanom oblečení.  

2. Pri nových formách súťaže je povinné použiť aj pás, ktorý odpadá pri tradičných formách a 

taiji.  

3. Pri Changquan je možné použiť dlhý aj krátky rukáv 

4. na oblečení je možné mať len povolené prvky, nesmú byť použité napríklad nášivky a 

reklamné nápisy 

5. súťažiaci je povinný pri nástupe na zostavu a po jej ukončení pozdraviť hlavného rozhodcu 

predpísaným spôobom 

6. ak daný zúčastnený štýl alebo škola používa iné oblečenie, vo svojej kategórii môže použiť toto 

vlastné, nepredpísané oblečenie 

 

5. Stretnutie súťažiacich 
Všetci súťažiaci sú povinní byť 27. júna 2022 o 18:00 po registrácii prítomní v hale, kde bude prebiehať 

nástup a oboznámenie so súťažou a časovým hramonogramom   
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QINDA/SANDA 

 

1. Kategórie 
A. Muži – 11 váhových kategórií 

a. 48 kg a viac 

b. 52 kg a viac 

c. 56 kg a viac 

d. 60 kg a viac 

e. 65 kg a viac 

f. 70 kg a viac 

g. 75 kg a viac 

h. 80 kg a viac 

i. 85 kg a viac 

j. 90 kg a viac 

k. nad 95 kg 

 

B. Ženy – 7 váhových kategórií 

a. 48 kg a viac 

b. 52 kg a viac 

c. 56 kg a viac 

d. 60 kg a viac 

e. 65 kg a viac 

f. 70 kg a viac 

g. 75 kg a viac 

 

2. Podmienky 
a. zúčastniť sa môžu všetci záujemci (registrovaní v kluboch i tí neregistrovaní) 

b. zúčastniť sa môžu aj zahraniční účastníci so štátnym občianstvom iným ako SVK 

c. usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednotlivé kategórie upraviť podľa podmienok a 

požiadaviek súťaže. 

d. musia byť na súťaži použité všetky ochranné prostriedky, ktoré vyžaduje IWUF 

e. cena štartovného v kategórii je 1EUR 

 

 

3. Metódy rozhodovania 

• rozhodcovia zaškolení podľa medzinárodných pravidiel IWUF; 

• súťažná plocha 8 x 8 pre sanshou (qinda/sanda); 

• časový limit: časový limit jedného kola je 2 minúty 
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• bojuje sa na 2 víťazné kolá 

• rozhodcovia musia potvrdiť víťazstvo v každom kole. 

• víťazstvo podľa časového limitu na body z vyhratých kôl alebo KO systém (platí len pre sanda) 

 

4. Oblečenie a doplnky  
a. pri súťaži je nutné nastúpiť v predpísanom oblečení. Pri sanda sú to krátke nohavice, resp. 

trenírky a tričko bez rukávov.  

b. na oblečení je možné mať len povolené prvky, nesmú byť použité napríklad nášivky a 

reklamné nápisy 

c. súťažiaci je povinný pri nástupe na zápas a po jeho ukončení pozdraviť hlavného rozhodcu 

a súpera predpísaným spôobom 

d. ak daný zúčastnený štýl alebo škola používa iné oblečenie, vo svojej kategórii môže použiť toto 

vlastné, nepredpísané oblečenie 

e. vyžadujú sa ochranné pomôcky: 

   1, povinné – 10 uncové rukavice, chrániče zubov 

   2, voliteľné – suspenzor, chrániče hrude, holení, hlavy a iné 

f. zakázané prvky: rôzne kovové doplnky, ťažké ochranné alebo útočné prvky 

 

5. Technické stretnutie 
Po registrácii a úvodných ceremóniách prebehne váženie súťažiacich, ich zaradenie do kategórií a 

oboznámenie s pravidlami.  

 

6. Ďalšie podmienky 
1. rozhodcovia majú jednoznačný príkaz trestať nepovolené útoky ale aj verbálne, či nonverbálne 

gestá a zosmiešňovanie súpera     

2. obzvlášť závažné nepovolené útoky môžu znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho 

3. súťažiaci musia kroriť svoj temperament a dbať na vlastné techniky, aby boli v súlade s 

pravidlami pre kontaktné športy 

4. všetci sú povinní sa riadiť zákonmi Slovenskej republiky 

5. všetci tréneri musia dbať na to, aby ich zverenci bojovali len čisto podľa pravidiel a usmerňovať 

ich len povolenými gestami a verbálnym vyjadrením 
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SHUAIJIAO 

 

1. Kategórie 
A.    Muži – 11 váhových kategórií 

a. 48 kg a viac 

b. 52 kg a viac 

c. 56 kg a viac 

d. 60 kg a viac 

e. 65 kg a viac 

f. 70 kg a viac 

g. 75 kg a viac 

h. 80 kg a viac 

i. 85 kg a viac 

j. 90 kg a viac 

k. nad 95 kg 

 

B. Ženy – 7 váhových kategórií 

a. 48 kg a viac 

b. 52 kg a viac 

c. 56 kg a viac 

d. 60 kg a viac 

e. 65 kg a viac 

f. 70 kg a viac 

g. 75 kg a viac 

 

2. Podmienky 
a. zúčastniť sa môžu všetci záujemci (registrovaní v kluboch i tí neregistrovaní) 

b. zúčastniť sa môžu aj zahraniční účastníci so štátnym občianstvom iným ako SVK 

c. usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednotlivé kategórie upraviť podľa podmienok a 

požiadaviek súťaže. 

d. musia byť na súťaži použité všetky ochranné prostriedky, ktoré vyžaduje IWUF 

e. cena štartovného v kategórii je 1EUR 

 

 

3. Metódy rozhodovania 

• rozhodcovia zaškolení podľa medzinárodných pravidiel IWUF; 

• súťažná plocha 8 x 8 pre shuaijiao; 

• časový limit: časový limit jedného kola je maximálne 2 minúty alebo po dosiahnutie bodu 
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• bojuje sa na 3 víťazné kolá 

• rozhodcovia musia potvrdiť víťazstvo v každom kole. 

• víťazstvo podľa časového limitu na body z vyhratých kôl alebo KO systém 

 

4. Oblečenie a doplnky  
a. pri súťaži je nutné nastúpiť v predpísanom oblečení. Sú to sportové nohavice a shiujiao ifu s 

pásom  

b. na oblečení je možné mať len povolené prvky, nesmú byť použité napríklad nášivky a 

reklamné nápisy 

c. súťažiaci je povinný pri nástupe na súboj a po jeho ukončení pozdraviť hlavného rozhodcu 

a súpera predpísaným spôsobom 

d. ak daný zúčastnený štýl alebo škola používa iné oblečenie, vo svojej kategórii môže použiť toto 

vlastné, nepredpísané oblečenie 

   

 

5. Technické stretnutie 
Po registrácii a úvodných ceremóniách prebehne váženie súťažiacich, ich zaradenie do kategórií a 

oboznámenie s pravidlami.  

 

6. Ďalšie podmienky 
1. rozhodcovia majú jednoznačný príkaz trestať nepovolené útoky ale aj verbálne, či nonverbálne 

gestá a zosmiešňovanie súpera     

2. obzvlášť závažné nepovolené útoky môžu znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho 

3. súťažiaci musia kroriť svoj temperament a dbať na vlastné techniky, aby boli v súlade s 

pravidlami pre kontaktné športy 

4. všetci sú povinní sa riadiť zákonmi Slovenskej republiky 

5. všetci tréneri musia dbať na to, aby ich zverenci bojovali len čisto podľa pravidiel a usmerňovať 

ich len povolenými gestami a verbálnym vyjadrením 
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SJUJ SHI 

 

1. Kategórie 

   A. Muži  

   B. Ženy 

 

2. Podmienky 
a. zúčastniť sa môžu všetci záujemci (registrovaní v kluboch i tí neregistrovaní) 

b. zúčastniť sa môžu aj zahraniční účastníci so štátnym občianstvom iným ako SVK 

c. usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednotlivé kategórie upraviť podľa podmienok a 

požiadaviek súťaže. 

d. cena štartovného v kategórii je 1EUR 

    

 

3. Metódy rozhodovania 

• rozhodcovia zaškolení podľa medzinárodných pravidiel IWUF; 

• súťažná plocha 4 x 4 pre shuijiao;  

• časový limit: časový limit jedného kola je maximálne 1 minúta; 

• bojuje sa na 8 bodov; 

• víťazstvo podľa časového limitu na body;  

 

4. Oblečenie a doplnky  
a. pri súťaži je nutné nastúpiť v predpísanom oblečení.  

b. na oblečení je možné mať len povolené prvky, nesmú byť použité napríklad nášivky a reklamné 

nápisy 

c. súťažiaci je povinný pri nástupe na súboj a po jeho ukončení pozdraviť hlavného rozhodcu 

a súpera predpísaným spôsobom 

d. ak daný zúčastnený štýl alebo škola používa iné oblečenie, vo svojej kategórii môže použiť toto 

vlastné, nepredpísané oblečenie 

   

5. Technické stretnutie 
Po registrácii a úvodných ceremóniách prebehne váženie súťažiacich, ich zaradenie do kategórií a 

oboznámenie s pravidlami.  

 

6. Ďalšie podmienky 
1. rozhodcovia majú jednoznačný príkaz trestať nepovolené útoky ale aj verbálne, či nonverbálne 

gestá a zosmiešňovanie súpera     

2. obzvlášť závažné nepovolené útoky môžu znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho 
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3. súťažiaci musia kroriť svoj temperament a dbať na vlastné techniky, aby boli v súlade s 

pravidlami pre kontaktné športy 

4. všetci sú povinní sa riadiť zákonmi Slovenskej republiky 

5. všetci tréneri musia dbať na to, aby ich zverenci bojovali len čisto podľa pravidiel a usmerňovať 

ich len povolenými gestami a verbálnym vyjadrením 
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Taolu – registrácia súťažiacich 

 

Federácia/Asociácia/Názov klubu                                                                  

Adresa                                                                      

Telefónne číslo                                                                 

Emailová adresa                                                                 

 

Zástupcovia: 

Teamový Manager                                                                

Teamový Tréner                                                                  

Teamový Lekár/Zdravotník                                                              

 

Súťažiaci (Prosím, vložte zaradenie súťažiacich do kategórii, v prípade viac ako 8 súťažiacich za tím, 

vyplňte prosím formulár podľa požadovaného počtu súťažiacich 2x, 3x,…) 

Č. Meno súťažiaceho vek pohlavie kategória 

Prosím zakrúžkujte číslo kategórie 

1    1  2  3  4  5  6  7   

 

2    1  2  3  4  5  6  7   

 

3    1  2  3  4  5  6  7   

 

4    1  2  3  4  5  6  7   

 

5    1  2  3  4  5  6  7   

 

6    1  2  3  4  5  6  7   

 

7    1  2  3  4  5  6  7   

 

 

 

 

                                  

 
Wu Shu team Slovakia, občianske združenie 

Siladice 284, 920 52 
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Sanshou, shuaijiao - registrácia 

 

Federácia/Asociácia/Názov klubu                                                                  

Adresa                                                                      

Telefónne číslo                                                                 

Emailová adresa                                                                 

 

Zástupcovia: 

Teamový Manager                                                                

Teamový Tréner                                                                  

Teamový Lekár/Zdravotník                                                              

 

Súťažiaci (Prosím, vložte zaradenie súťažiacich do kategórii) 

Č. Meno súťažiaceho vek váha Kategória 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Kategórie: SS-Sanshou, SJ-Shuijiao, SH-SjujShi 
 

 

 

  

 

 

                                  

 
Wu Shu team Slovakia, občianske združenie 

Siladice 284, 920 52 
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Harmonogram súťaže 

 

dátum čas obsah miesto 

27.jún večer po 17:00 Príchod a registrácia Pre ubytovaných 

podľa hotela 

27.jún 17:15-17:45 registrácia 

 

telocvičňa 

27.jún Celý deň 

 

18:00 – 18:10 

18:15 – 20:00 

 

Súťaž 

 

Privítanie súťažiacich a úvodné ceremónie 

Súťažné kategórie podľa rozpisu 

 

 

telocvičňa 

 
Poznámka: 

Možná zmena programu je vyhradená! 

 

 

 

 

                                  

 
Wu Shu team Slovakia, občianske združenie 

Siladice 284, 920 52 


