FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE
DEPARTAMENTUL WUSHU / KUNG FU
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KUNG FU (WUSHU TAOLU TRADIȚIONAL & QINDA)
14-15 aprilie 2018, București, Sala Polivalentă

INVITAŢIE ȘI REGULI GENERALE
Program:


13 aprilie 2018 – ora 18:00: cântar oficial Qinda, validare documente pentru toți participanții



14 aprilie 2018
o 09:00 – 12:00: competiție Taolu; competiție Qinda (juniori 15-17 ani și seniori 18-35 ani)
o 12:00 – 13:00: Deschidere oficială, prezentare cluburi și demonstrații (reprezentanții
cluburilor sportive participante sunt rugați să fie prezenți în sală)
o 13:30: competiție Taolu; competiție Qinda (juniori 15-17 ani și seniori 18-35 ani)



15 aprilie 2018 – ora 09:00: competiție Qinda (copii -12 ani și cadeți 12-14 ani)

TAOLU TRADIȚIONAL – 14 aprilie (sâmbătă), începând cu ora 09:00
Grupe de vârstă:
•
•
•
•
•
•
•

Copii: -6 ani (născuți după 1 ianuarie 2012) * doar probe fără armă
Copii: 6-8 ani (născuți în 2009, 2010, 2011)
Copii: 9-11 ani (născuți în 2006, 2007, 2008)
Cadeți: 12-14 ani (născuți în 2003, 2004, 2005)
Juniori: 15-17 ani (născuți în 2000, 2001, 2002)
Seniori: 18-45 ani (născuți între 1 ianuarie 1972 și 31 decembrie 1999)
Veterani: +45 ani (născuți înainte de 1 ianuarie 1972)

NOTA: Vârsta sportivilor se consideră aceea de la 1 ianuarie 2018.
Categorii de probe de concurs:
I.
STILURI INTERNE
•
•
•
•
•

II.

Taijiquan traditional (Chen, Yang, Sun, Wu, Wu(Hao), Li, Wudang, Zhaobao si alte stiluri traditionale de
taijiquan). Timp minim: 3 minute; Timp maxim: 5 minute
Taijiquan standard (new compulsory Yang/Chen, 42 forme, 24 forme). Timp: new compulsory 3-4 minute;
42/24 forme 5-6 minute.
Bagua, Xingyi, Bajiquan. Timp minim: 40 secunde; Timp maxim: 2 minute
Taiji cu armă scurtă Timp minim: 2 minute; Timp maxim: 5 minute
Taiji cu armă lungă Timp minim: 2 minute; Timp maxim: 5 minute

STILURI EXTERNE

•
•
•

Nanquan traditional (Guandong, Fujian, Sichuan, Hong, Li, Mo, Cailifo etc)
Shaolinquan traditional (shaolinquan, Songshan etc)
Stiluri imitative (Houquan, Yinzhuaquan, Zuiquan, Tanglangquan, Ditangquan, Zonghequan, Minghequan,
Heihuquan etc)

•
•

Stilurile traditionale tongbei, fanzi, chuojiao, pigua
Alte stiluri traditionale (Chaquan, huaquan, baoquan, baimei, liuhequan, gongliquan, yuejiaquan,
wudangquan (cu exceptia wudang taijiquan, xingyiquan si baguaquan, care apartin de stilurile interne)
Arme traditionale (scurte, lungi, simple, duble, flexibile)
Timp minim: 40 secunde (+12 ani), 30 secunde (-12 ani); Timp maxim: 2 minute

•

DUILIAN (cu sau fără arme)

III.

Timp minim: 40 secunde (+12 ani), 30 secunde (-12 ani); Timp maxim: 2 minute

NOTE TAOLU:
•
•

•

•
•

Regulamentele de arbitraj vor fi cele aprobat de EWUF și IWUF.
Un sportiv se poate înscrie la cel mult o probă fără armă și o probă cu armă în cadrul fiecărei categorii (I,
II) și la o probă de duilian.
Exemplu: Un sportiv poate participa cu câte un Taolu la: stiluri interne fără armă, stiluri interne cu armă,
stiluri externe fără armă, stiluri externe cu armă și duilian. Un sportiv nu poate participa la două probe
fără armă sau la două probe cu armă din cadrul aceleiași categorii (I, II).
În cazul în care vor fi mai puțin de 3 competitori într-o anumită probă, Colegiul Arbitrilor își rezervă
dreptul de a regrupa corespunzător. Nu se vor grupa probe din categorii diferite (stiluri interne cu stiluri
externe).
În cazul duilian-ului, nu se poate forma o echipă mixtă (bărbați și femei).
Sportivii trebuie să poarte costume aferente stilurilor practicate. Nerespectarea acestui aspect duce la
nepermiterea participării în concurs.

QINDA 14 aprilie (juniori 15-17 ani, seniori 18-35 ani), începând cu ora 09:00; 15 aprilie (copii -12 ani,
cadeți 12-14 ani), începând cu ora 09:00
Grupe de vârstă și categorii de greutate pentru:
•
o
o

-6 ani (născuți după 14 aprilie 2012)
Feminin: -20kg; -25kg; -30kg; -35kg;
Masculin: -20kg; -25kg; -30kg; -35kg; -40kg;

•
o
o

6-7 ani (născuți între 14 aprilie 2010 și 13 aprilie 2012)
Feminin: -20kg; -25kg; -30kg; -35kg; -40kg;
Masculin: -20kg; -25kg; -30kg; -35kg; -40kg; -45 Kg;

•
o
o

8-9 ani (născuți între 14 aprilie 2008 și 13 aprilie 2010)
Feminin: -25kg; -30kg; -35kg; -40kg; -45 Kg; -48 kg;
Masculin: -25kg; -30kg; -35kg; -40kg; -45 Kg; -48 kg; -52kg;

•
o
o

10-11 ani (născuți între 14 aprilie 2006 și 13 aprilie 2008)
Feminin: -30kg; -35kg; -40kg; -45 Kg; -48 kg; -52kg; -56kg;
Masculin: -30kg; -35kg; -40kg; -45 Kg; -48 kg; -52kg; -56kg; -60kg;

•
o
o

12-14 ani (născuți între 14 aprilie 2003 și 13 aprilie 2006)
Feminin: -35kg; -40kg; -45 Kg; -48 kg; -52kg; -56kg; -60kg;
Masculin: -40kg; -45 Kg; -48 kg; -52kg; -56kg; -60kg; -65kg; -70kg;

•
o

15-17 ani (născuți între 14 aprilie 2000 și 13 aprilie 2003)
Feminin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg;

o
•
o
o

Masculin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg; -80 kg; -85 kg;
18-35 ani (născuți între 14 aprilie 1982 și 13 aprilie 2000)
Feminin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg;
Masculin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg; -80 kg; -85 kg; -90 kg; +90kg

NOTE QINDA:
•
•
•
•
•
•

Vârsta sportivilor se consideră aceea împlinită la 13 aprilie 2018.
Regulamentul de arbitraj va fi cel aprobat de EWUF.
Un sportiv se poate înscrie la cel mult o categorie de greutate și de vârstă.
În cazul în care vor fi mai puțin de 3 competitori, într-o anumită categorie de greutate, Colegiul Arbitrilor
își rezervă dreptul de a regrupa corespunzător.
Sportivii trebuie să poarte pantaloni negri lungi și tricou roșu sau negru, în funcție de tragerea la sorți.
(Pe schema de concurs, în cazul unui meci, primul sportiv se consideră roșu, iar cel de-al doilea negru).
Sportivii trebuie să aibă echipament personal propriu (proteză dentară, apărătoare inghinală și apărătoare de
piept pentru femei, casca de protecție, mănuși de box și platoșă).

CONDIȚII DE PARTICIPARE
•
•
•

•
•

Cluburile sportive trebuie să aibă achitată autorizația anuală de funcționare 2018;
Sportivii trebuie să aibă achitată viza anuală de sportiv 2018, adeverință medicală valabilă (eliberată
de medic sportiv)
Conform art.65 din Legea Educației Fizice și Sportului, sportivii legitimați care participă în competiții sunt
obligați să posede asigurare medicală de sănătate în caz de accidente, responsabilitatea revenind cluburilor
de care aparțin.
Taxa de înscriere: 30 lei / sportiv / probă (Ex: Daca un sportiv participă cu 3 Taolu-uri și la o categorie
de greutate la Qinda, taxa de participare aferentă va fi de 4 probe * 30 lei = 120 de lei)
Cluburile sportive trebuie să prezinte declarația pe proprie răspundere (din anexă) pentru toți sportivii,
semnată de către aceștia (în cazul minorilor, declarația trebuie semnată și de părinți).

Data limită de înscriere este: 6 aprilie 2018. Listele se trimit numai în formatul anexat (Excel), la
ro.wushu@gmail.com. Nu se vor accepta înscrieri trimise sub altă formă.
După data limită de înscriere, cluburile sportive mai pot aduce modificări listelor (retragere sau adăugare
a unui sportiv/probă), cu o penalizare de 50 lei/modificare, dar nu mai târziu de miercuri, 11 aprilie,
ora 12:00. Fac excepție de la plata taxei pentru modificare cazurile medicale (cu dovada din partea
medicului). Taxele de concurs și vizele se vor achita până cel mai târziu 11 aprilie 2018, în contul
bancar FRAM (RO25RNCB0084010794750001) sau în numerar, la sediul FRAM.
Tragerea la sorți se va efectua de către reprezentanții Colegiului Arbitrilor, cu ajutorul site-ului
www.random.org .
Cântarul oficial pentru proba Qinda va avea loc vineri, 13 aprilie, ora 18:00, la Sala Polivalenta.
Dacă la cântarul oficial concurentul nu are categoria din lista de înscriere, acesta va avea, conform
regulamentului, o oră la dispoziție pentru a ajunge la greutatea la care s-a înscris. În caz contrar, sportivul va fi
descalificat. Pentru sportivii din provincie, unde se admite, la cerere, efectuarea cântarului în ziua competiției, nu
se poate acorda o oră în care să ajungă la greutatea din listele de înscriere, aceștia asumându-și riscul de a fi
descalificați dacă nu se încadrează în limitele categoriei la care s-au înscris.
Reprezentanții cluburilor înscrise la campionat sunt rugați să se prezinte la Sala Polivalentă vineri, 13 aprilie,
ora 18:00, cu următoarele documente pentru toți sportivii: pașaportul sportiv valabil și vizat, adeverință
medicală (eliberată de medic sportiv), declarație pe proprie răspundere. În cazul în care reprezentanții cluburilor
nu se pot prezenta la ora menționată, pentru verificarea documentelor, aceștia le pot trimite scanate, la adresa de
email ro.wushu@gmail.com sau le pot prezenta odată cu formularul de înscriere. Sportivii pentru care nu sunt
aduse documentele menționate nu vor putea participa la competiție.

