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Kung-fu Deti 2022 

 
Juniorská súťaž vo wushu 

2. kolo 2022 

 

 

 

Organizátor: Wushu centrum Stará Turá a 

Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu 

Riaditeľ súťaže: Ján Okrucký, tel.: 00421 908 510 571 

Dátum: 26.11.2022 

Miesto: Stará Turá, Športové centrum Priemyslovka, 

ul. Gen. M. R. Štefánika 41 

 

 

 

1. Pravidlá: 
 

- pravidlá vychádzajú z oficiálnych pravidiel IWUF s nasledovnými úpravami (Súťaž bude prebiehať podľa 

pravidiel Medzinárodnej asociácie wushu /„Wushu Taolu Competition Rules and Judging Methods 

(Excerpt) 2019 – I. Wushu Taolu Competition Rules (Excerpt): Chapters 4-7, II . Wushu Taolu 

Competition Judging Methods (Excerpt): Chapter 2“/ s úpravami SAČW. Pre hodnotenie tradičných 

štýlov budú aplikované pravidlá s ohľadom na špecifiká daného štýlu. 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.): 

 
 

- súťažná plocha koberec 8x14m 

- kategórie do 9 rokov (vrátane) a začiatočníci bez časového limitu 

- časový limit pre tradičné wushu nad 10 rokov: min. 50 s, max. 2 min. 

- kategórie športového wushu (oficiálne zostavy) nieje povolené skracvovať. 

- do 9 rokov (vrátane) chlapci a dievčatá súťažia v spoločnej kategórii (v prípade dostatočného počtu 

súťažiacich sa kategória môže rozdeliť) 

- maximálny vek súťažiaceho 17 rokov 

- minimálny počet pre otvorenie kategórie sú 2 súťažiaci (inak sa zlúčia s inou kategóriou) 

- súťažiaci môže cvičiť maximálne v 5 kategóriách 

- v kategórii začiatočníci môžu cvičiť len súťažiaci, ktorí ešte neboli na žiadnej súťaži 

- ten kto cvičí v kategórii začiatočníci, nemôže cvičiť v žiadnej ďalšej kategórii 

- súťažiaci môže cvičiť v jednej kategórii iba jednu zostavu 

- súťažiaci nemôže cvičiť tú istú zostavu vo viacerých kategóriách 

- súťažiaci môže cvičiť iba vo svojej vekovej skupine alebo vo vyššej. Nie však vo dvoch vekových skupín v 

rovnakej kategórii 

 

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/
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2. Registrácia 
 

Podmienkou súťaže je reverz podpísaný zákonným zástupcom. Tréneri potvrdia pri registrácii účasť 

vopred prihlásených súťažiacich. Elektronické online prihlásenie najneskôr do 20.11.2022 do 24
00

 na 

stránke https://competition.wushuslovakia.sk/uvod.php. (Ak ste v minulosti neregistrovali svoj klub, 

nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Schvaľovanie novej registrácie môže trvať niekoľko dní. Ak už máte 

klub registrovaný, proces prihlásenia je jednoduchý a rýchly.) Po registrácii klubu a všetkých súťažiacich je 

potrebné stiahnuť zoznam súťažiacich (pdf) z on-line registrácie. Ten následne zaslať na adresu 

staraturawushu@centrum.sk s kópiou na wushusutaz@gmail.com a priniesť so sebou v deň súťaže (pre 

kontrolu). 

 
 

3. Štartovné 
 

Platí sa hotovosti 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 (iba v 

prípade vopred prihlásených). 

 

4. Ceny 
 

- diplomy, medaile, vecné ceny 

- začiatočníci - hodnotenie festivalové bez vecných cien 

- každý súťažiaci získa okrem iného i účastnícky diplom 

 

5. Program 
10

00
 hod. - prezentácia športovcov 

10
00

 hod. - školenie rozhodcov 

10
45

 hod. - ukončenie registrácie 

11
00

 hod. - otvorenie súťaže 

14
30

 hod. - predpokladané ukončenie súťaženia 

15
00

 hod. - vyhodnotenie 

Zmena programu vyhradená. 

 
 

6. Kategórie 
 

1. Do 8 rokov: 

a) Začiatočníci – všetky krátke pästné formy 

b) Športové formy - changquan, nanquan (16 alebo polovica 32 forma) 

c) Tradičné formy - severné a južné štýly bez zbrane 

d) Tradičné formy - krátke a dlhé zbrane, párové a flexibilné zbrane 

 

2. 9 - 11 rokov:  

a) Začiatočníci – všetky krátke pästné formy 

b) Športové formy - changquan, nanquan (32 forma) 

c) Športové formy - krátke a dlhé zbrane (32 forma) 

d) Tradičné formy - severné štýly bez zbrane, imitačné formy 

e) Tradičné formy - južné štýly bez zbrane 

f) Tradičné formy - krátke zbrane, párové zbrane 

g) Tradičné formy - dlhé zbrane, flexibilné zbrane 

https://competition.wushuslovakia.sk/uvod.php
mailto:staraturawushu@centrum.sk
mailto:wushusutaz@gmail.com
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3. 12 - 14 rokov:  

a) Začiatočníci – všetky krátke pästné formy 

b) Športové formy - Changquan (5 duan, 1st set of International Competition 

Routine) 

c) Športové formy - Nangquan (1st set of International Competition Routine) 

d) Športové formy - krátke zbrane - jianshu, daoshu, nandao (1st set of 

International Competition Routine) 

e) Športové formy - dlhé zbrane - gunshu, qiangshu, nangun (1st set of 

International Competition Routine) 

f) Tradičné formy - severné štýly bez zbrane, imitačné formy 

g) Tradičné formy - južné štýly bez zbrane 

h) Tradičné formy - krátke zbrane, párové zbrane 

i) Tradičné formy - dlhé zbrane, flexibilné zbrane 

 

4. 15 - 17 rokov:  

a) Športové formy - Changquan (5 duan, 1st, 2nd and 3rd set of International 

Competition Routine) 

b) Športové formy - Nangquan (1st, 3rd set of International Competition Routine) 

c) Športové formy - krátke zbrane - jianshu, daoshu, nandao(1st, 2nd, 3rd set of 

International Competition Routine) 

d) Športové formy - dlhé zbrane - gunshu, qiangshu, nangun (1st, 2nd, 3rd set of 

International Competition Routine) 

e) Tradičné formy - severné štýly bez zbrane, imitačné formy 

f) Tradičné formy - južné štýly bez zbrane 

g) Tradičné formy - krátke zbrane, párové zbrane 

h) Tradičné formy - dlhé zbrane, flexibilné zbrane 
 

 

Dotazy smerujte na staraturawushu@centrum.sk tel.: +421 908 510 571 www.wushustaratura.sk. 
 

 

 

 

Ochrana osobných údajov 

 
Dovoľujeme si Vás týmto informovať, že vaše osobné údaje je potrebné spracovávať za účelom organizácie športových podujatí a 

plnením poslania a úloh Slovenskej asociácie čínskeho wushu, a to spôsobom, ktorý je v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

(tzv. Nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.05.2018. Špecifické otázky ochrany osobných údajov, ktoré Nariadenie 

neupravuje, popri ňom upravuje slovenská legislatíva, napríklad zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších právnych predpisov alebo zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 
Ďalšie podrobnosti ohľadne ochrany vašich osobných údajov, v akom rozsahu ich získavame, na aké účely, s akým právnym 

základom, ako dlho ich uchovávame, či aké máte práva ako dotknuté osoby, nájdete v dokumente ZÁSADY A PRAVIDLÁ 

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA, DOTKNUTEJ OSOBY A ĎALŠÍCH 

OSÔB PRI ŠPORTOVÝCH A INÝCH PODUJATIACH, ktorý nájdete na našej webovej stránke https://wushuslovakia.sk v 

sekcii „Na stiahnutie“ kliknutím na „Ochrana osobných údajov“. 

mailto:staraturawushu@centrum.sk
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