FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE WUSHU KUNGFU
C.I.F.: 40308876, Tel: (+40) 722 319 693
E-mail: wushukungfu.ro@gmail.com, Website: www.wushu.ro

Campionatele Europene de Wushu 2020:

4th European Taijiquan and Neijiaquan
Championships, 18th European Wushu Championships, 11th European Junior Wushu
Championships
4th European Taijiquan and Neijiaquan Championships
Perioada și program general:








22 aprilie – sosire arbitri
23 aprilie – sosire echipe, curs arbitri
24 aprilie – cântar oficial (Tuishou), curs arbitri, antrenamente, ședință tehnică
25 aprilie – competiție
26 aprilie – competiție
27 aprilie – competiție
28 aprilie – plecare delegații

Compoziția echipei





1 șef de delegație
2 antrenori (1 antrenor pentru adulți și 1 antrenor pentru juniori)
1 sau 2 arbitri – care sunt obligați să participe la curs
1 doctor

Grupe de vârstă







Taolu – vârsta se calculează la 1 ianuarie 2020;
Tuishou – vârsta se calculează la 23 aprilie 2020 SE ORGANIZEAZĂ NUMAI PENTRU ADULȚI ȘI JUNIORI A
Adulți: 18 – 45 ani;
Seniori (veterani): 45 – 75 ani;
Juniori A: 15 – 17 ani (inclusiv 17);
Juniori B: 11 – 14 ani (inclusiv 14);

Probe de concurs




Un sportiv poate participa la maxim 5 probe astfel: 2 probe individuale fără armă, 1 probă individuală cu
armă, 1 duilian și 1 categorie la Tuishou SAU 1 probă individuală fără armă, 2 probe individuale cu armă, 1
duilian și 1 categorie la Tuishou
Taijiquan:
o Compulsory routines:
 24 Taijiquan / 32 Taijijian (juniori)
 42 Taijiquan / 42 Taijijian (juniori, adulți, veterani)
o Sintezele noi IWUF:
 New Yang Taijiquan / New Yang Taijijian
 New Chen Taijiquan / New Chen Taijijian
o Old compulsory routines: Yang 40, Chen 56, Wu 54, Sun 73, Wu 45
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o Taijiquan tradițional fără armă: Yang, Chen, Wu, Sun, Wu
o Taiji Duilian
Arme: diverse forme de Taiji cu arme
Stiluri tradiționale interne:
o Probe tradiționale fără armă – stilul Bagua
o Probe tradiționale fără armă – stilul Xingyi
o Probe tradiționale cu armă – stilul Bagua
o Probe tradiționale cu armă – stilul Xingyi
o Alte stiluri interne precum: Liu He Ba Fa, Zhaobao Taijiquan & Wudang Quan (inclusiv Taixuquan,
Taiyi Wuxing Quan, Sanfeng Taijiquan etc.)
o Stiluri interne cu arme (Liu He Ba Fa & Wudang Quan)
o

Duilian tradițional – stilul Bagua (fie Chinese Wushu Duanwei system (中国武术段位制) duilian
(4, 5, 6th duan), fie orice alt duilian tradițional de Bagua)

o



Duilian tradițional – stilul Xingyi (fie Chinese Wushu Duanwei system (中国武术段位制) duilian

(4, 5, 6th duan), fie orice alt duilian tradițional de Xingyi)
o Duilian Wudang
Tuishou:
o Masculin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 90kg+
o Feminin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg

Costuri și condiții de participare










Cameră dublă: 80€/persoană/noapte (3 mese incluse)
Cameră single: 100€/persoană/noapte (3 mese incluse)
Taxă de participare:
o Adulți și veterani: 10€/probă
o Juniori: 5€/probă
Prețurile pentru observatori sunt 85€/persoană/noapte (3 mese incluse) pentru loc în cameră dublă,
respectiv 110€/persoană/noapte (3 mese incluse) pentru loc în cameră single.
Sportivii sunt obligați să participe cu pantofi EWUF.
Timp limită pentru probe:
o Pentru toate probele tradiționale de Taijiquan fără armă și cu armă – minim 1 minut, maxim 4
minute
o Old compulsory routines: Yang 40, Chen 56, Wu 54, Sun 73, Wu 45 – minim 5 minute, maxim 6
minute
o Sintezele noi IWUF – minim 3 minute, maxim 4 minute
o Xingyi, Bagua, wudang & arme – minim 1 minut
o Duilian – minim 50 secunde (limita nu se aplică la juniori)
Documente necesare:
o Certificat medical (inclusiv ECG, puls, tensiune), parafat de un medic cu maxim 30 de zile înainte
de începerea campionatului
o Asigurare de viață
o Waiver of liabilities

Termen de înscriere



Înscrieri preliminarii: 20 februarie 2020
Înscrieri finale: 20 martie 2020
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18th European Wushu Championships & 11th European Junior Wushu Championships
Perioada și program general:









27 aprilie – sosire arbitri
28 aprilie – sosire echipe, curs arbitri
29 aprilie – cântar oficial, curs arbitri, antrenamente, ședință tehnică, congres, ceremonie deschidere
30 aprilie – competiție
1 mai – competiție
2 mai – competiție
3 mai – competiție
4 mai – plecare delegații

Compoziția echipei






1 șef de delegație
6 antrenori de Taolu (2 antrenori pentru adulți și 4 antrenori pentru juniori)
4 antrenori de Sanda (2 antrenori pentru adulți și 2 antrenori pentru juniori)
1 sau 2 arbitri de Taolu și 1 sau 2 arbitri de Sanda – care sunt obligați să participe la curs
1 doctor

Grupe de vârstă




Taolu – vârsta se calculează la 1 ianuarie 2020;
o Copii: 9 – 11 ani (maxim 20 sportivi)
o Cadeți: 12 – 14 ani (maxim 20 sportivi)
o Juniori: 15 – 17 ani (maxim 30 sportivi)
o Adulți: 18 – 35 ani (maxim 30 sportivi)
Sanda – vârsta se calculează la 28 aprilie 2020;
o Juniori 15 – 16 ani (maxim 11 sportivi la masculin și 5 la feminin)
o Juniori 17 ani (maxim 11 sportivi la masculin și 5 la feminin)
o Adulți 18 – 35 ani (maxim 11 sportivi la masculin și 7 la feminin)

Probe de concurs


Taolu:
o Un sportiv de Taolu poate participa la maxim 4 probe astfel: 3 probe individuale și 1 duilian, iar o
țară nu poate înscrie mai mult de 2 sportivi pe aceeași probă individuală și o echipă la duilian, fără
a se depăși numărul total de sportivi admiși în competiție.
o Copii 9 – 11 ani
 32 forme Changquan, Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gunshu, Nanquan, Nandao, Nangun,
Taijiquan, Taijijian
 Duilian compulsory intermediate (fără armă și cu armă)
o Cadeți 12 – 14 ani
 46 forme Changquan
 Sinteza 1 Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gunshu, Nanquan, Nandao, Nangun
 42 forme Taijiquan, Taijijian
 Duilian compulsory intermediate (fără armă și cu armă)
o Juniori 15 – 17 ani
 Changquan
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o

Competiție preliminară: la alegere dintre sinteza 3 Changquan, sinteza 1 Huaquan
sau sinteza 6 Chaquan
 Competiție finală: Changquan opțional (nu se va arbitra grupa C pentru
elementele de dificultate; rămâne la latitudinea sportivului dacă efectuează sau
nu elemente de dificultate)
 Nota finală a sportivului va fi media celor două note obținute în faza preliminară
și finală.
 Nanquan
 Competiție preliminară: la alegere dintre sinteza 1 Nanquan, sinteza 3 Nanquan
sau Huheshuanxingquan (Hongijaquan)
 Competiție finală: Nanquan opțional (nu se va arbitra grupa C pentru elementele
de dificultate; rămâne la latitudinea sportivului dacă efectuează sau nu elemente
de dificultate)
 Nota finală a sportivului va fi media celor două note obținute în faza preliminară
și finală.
 Opțional: Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gunshu, Nandao, Nangun, Taijiquan, Taijijian
 Xingyiquan – masculin și feminin
 Bajiquan – doar masculin
 Shuangdao – doar masculin
 Jiujiebian – doar masculin
 Baguaquan – masculin și feminin (doar din stilurile Sun și Liang – se vor include toate cele
8 forme, executate fie înspre stânga, fie înspre dreapta)
 Chaquan – doar feminin
 Shuangjian – doar feminin
 Changsuijian – doar feminin
 Duilian compulsory intermediate (fără armă și cu armă)
Adulți 18 – 35 ani
 Changquan
 Competiție preliminară: la alegere dintre sinteza 3 Changquan, sinteza 1 Huaquan
sau sinteza 6 Chaquan
 Competiție finală: Changquan opțional (nu se va arbitra grupa C pentru
elementele de dificultate; rămâne la latitudinea sportivului dacă efectuează sau
nu elemente de dificultate)
 Nota finală a sportivului va fi media celor două note obținute în faza preliminară
și finală.
 Nanquan
 Competiție preliminară: la alegere dintre sinteza 1 Nanquan, sinteza 3 Nanquan
sau Huheshuanxingquan (Hongijaquan)
 Competiție finală: Nanquan opțional (nu se va arbitra grupa C pentru elementele
de dificultate; rămâne la latitudinea sportivului dacă efectuează sau nu elemente
de dificultate)
 Nota finală a sportivului va fi media celor două note obținute în faza preliminară
și finală.
 Opțional: Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gunshu, Nandao, Nangun, Taijiquan, Taijijian
 Xingyiquan – masculin și feminin
 Bajiquan – doar masculin
 Shuangdao – doar masculin

Page 5 of 5








Jiujiebian – doar masculin
Baguaquan – masculin și feminin (doar din stilurile Sun și Liang – se vor include toate cele
8 forme, executate fie înspre stânga, fie înspre dreapta)
Chaquan – doar feminin
Shuangjian – doar feminin
Changsuijian – doar feminin
Duilian compulsory intermediate (fără armă și cu armă)

Sanda:
o Un sportiv de Sanda poate participa doar la o singură categorie de greutate, iar o țară poate
înscrie maxim 2 sportivi pe fiecare categorie de greutate, fără a se depăși numărul total de
sportivi admiși în competiție.
o Se va efectua cântar zilnic.
o Juniori 15-16 ani:
 Masculin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg
 Feminin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg
o Juniori 17 ani:
 Masculin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg
 Feminin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg
o Adulți 18-35 ani:
 Masculin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 90kg+
 Feminin: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg

Costuri și condiții de participare






Cameră dublă: 80€/persoană/noapte (3 mese incluse)
Cameră single: 100€/persoană/noapte (3 mese incluse)
Prețurile pentru observatori sunt 85€/persoană/noapte (3 mese incluse) pentru loc în cameră dublă,
respectiv 110€/persoană/noapte (3 mese incluse) pentru loc în cameră single.
Sportivii sunt obligați să participe cu pantofi EWUF.
Documente necesare:
o Taolu:
 Certificat medical (inclusiv ECG, puls, tensiune), parafat de un medic cu maxim 60 de zile
înainte de începerea campionatului
 Asigurare de viață
 Waiver of liabilities
o Sanda:
 Certificat medical (inclusiv ECG, EEG, puls, tensiune), parafat de un medic cu maxim 30 de
zile înainte de începerea campionatului
 Asigurare de viață
 Waiver of liabilities

Termen de înscriere



Înscrieri preliminarii: 25 februarie 2020
Înscrieri finale: 25 martie 2020

