
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 

YONGCHUNQUAN (WING CHUN) 

 
28 martie 2020, Craiova, Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” 

 

INVITAŢIE ȘI REGULI GENERALE 
 

  



 

  

Campionatul Național de Yongchunquan (Wing Chun) este competiția națională oficială pentru probele de Taolu 

YCQ și Sanda YCQ (luptă în sistem full contact), organizat de C.S. Wu Quan-Li Craiova, cu sprijinul și sub 

coordonarea directă a Federației Române De Wushu Kung-Fu. Acest tip de competiție are loc o dată pe an și se 

aliniază cu regulile, metodele și formatele competiționale ale FEDERAȚIEI EUROPENE DE WUSHU KUNG-FU 

(EWUF). De asemenea acestă competiție reprezintă unul dintre criteriile principale care stau la baza selecției în 

lotul național. 

YONGCHUNQUAN  SANDA  (Luptă Wing Chun) 

Grupe de vârstă și categorii de greutate: 

 12-14 ani (născuți între 29 martie 2005 și 28 martie 2008)  

o Feminin: -36kg; -39kg; -42 Kg; -45 kg; -48kg; -52kg; -56kg; -60kg; 

o Masculin: -42kg; -45 Kg; -48 kg; -52kg; -56kg; -60kg; -65kg; -70kg;  

 15-17 ani (născuți între 29 martie 2002 și 28 martie 2005) 

o Feminin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg;  

o Masculin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg; -80 kg; -85 kg;  

 18-35 ani (născuți între 29 martie 1984 și 28 martie 2002) 

o Feminin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg; 

o Masculin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg; -80 kg; -85 kg; -90 kg; +90kg  

 36-45 ani: (născuți între 29 martie 1975 și 28 martie 1984) 

o Feminin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg; 

o Masculin: - 48kg; - 52 Kg; - 56 kg; -60kg; -65kg; - 70kg; - 75kg; -80 kg; -85 kg; -90 kg; +90kg  

NOTE:  

 Vârsta sportivilor la YONGCHUNQUAN SANDA se consideră aceea de la  28 martie 2020.  

 Regulamentul de arbitraj va fi cel aprobat de EWUF. 

 Un sportiv se poate înscrie la cel mult o categorie de greutate și de vârstă. 

 La cântarul oficial, sportivul va trebui să prezinte un scurt exercițiu de Wing Chun. 

 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 albastru, în funcție de tragerea la sorți. 

(Pe schema de concurs, în cazul unui meci, primul sportiv se consideră roșu, iar cel de-al doilea albastru). 

 Sportivii trebuie să aibă echipament personal propriu (proteză dentară, apărătoare inghinală și apărătoare 

de piept pentru femei, mănuși de wing chun/MMA, casca de protecție,. (în plus pentru juniori și feminin, 

cască cu grilaj și platoșă). 

 

TAOLU YONGCHUNQUAN (Wing Chun) 

Grupe de vârstă: 

 Copii:     6-  8 ani (născuți între 29 martie 2012 și 28 martie 2014) 

 Copii:     9-11 ani (născuți între 29 martie 2009 și 28 martie 2011) 

 Cadeți:  12-14 ani (născuți între 29 martie 2006 și 28 martie 2008) 



 

 
 Juniori:  15-17 ani (născuți între 29 martie 2002 și 28 martie 2005) 

 Adulți:  18-40 ani (născuți între 29 martie 1979 și 28 martie 2002) 

 Seniori:  +41 ani (născuți înainte de 28 martie 1979) 

NOTA: Vârsta sportivilor se consideră aceea din data de 28 martie 2020.  

 

Probe de concurs: 

1. Standard Yongchunquan - Individual/ Chinese Wushu Duanwei System 

 1st & 2nd duan combined 

 3rd duan 

 4th duan 

 5th duan 

 6th duan 

2. Yongchunquan tradițional 

 Xiaolianquan (xiunimtao) 

 xunqiao (chumkiu) 

 biaozhi (biuji) 

3. Arme Yongchunquan 

 Hudie shuangdao   (Cuțite duble wing chun) 

 Liudianban gun (Bastonul lung wing chun) 

4. Standard Yongchunquan – Cu partener / Duida standard - Duanwei System 

 1st & 2nd set duida 

 3rd set duida 

 4th set duida 

 5th set duida 

 6th set duida 

5. Quanshu duilian / Yongchunquan liber cu partener, fără armă 

 Exercițiu free (min 35s, max 1 min) 

6. Qixie duilian / Yongchunquan liber cu partener, cu armă 

 Exercițiu free (min 35s, max 1 min) 

7. Muk Yan Jong / Yongchunquan wooden dummy – Manechin.  

 Exerciții tradiționale și free (min 35s, max 1 min). 

NOTE: 

 Regulamentul de arbitraj va fi cel aprobat de EWUF. 

 Un sportiv se poate înscrie la cel mult 4 probe de taolu + 1 probă sanda, astfel:  

 1 probă fără armă,  

 1 probă cu armă,  

 1 probă, duida/duilian,  

 1 probă, manechin din lemn  

 1 proba,yongchunquan sanda.  



 

 
 În cadrul probelor descrise mai sus, de la 1 la 7, un sportiv poate participa cu unul dintre  exercițiile 

descrise. (ex: proba Yongchunquan tradițional – taolu-ul Xiaolianquan).  

 În cazul în care vor fi mai puțin de 3 competitori într-o anumită probă, Colegiul Arbitrilor își rezervă 

dreptul de a regrupa corespunzător.   

 În cazul duida-ului/duilian-ului, nu se poate forma o echipă mixtă (bărbați și femei). 

 Sportivii trebuie să poarte costume de Yongchunquan (wing chun). Nerespectarea acestui aspect duce la 

nepermiterea participării în concurs. 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

• Cluburile sportive trebuie să aibă achitată autorizația anuală de funcționare 2020; 

• Sportivii trebuie să aibă achitată viza anuală de sportiv 2020, 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. 

• Cluburile sportive trebuie să prezinte declarația pe proprie răspundere (din anexă) pentru toți sportivii, 

semnată de către aceștia (în cazul minorilor, declarația trebuie semnată de părinți). 

• Taxa de înscriere - se va achita odată cu trimiterea listei de inscriere în competiţie, în contul FRWK 

(RO19RNCB0087161859270001) sau în numerar:  

 50 lei – prima probă  

 30 lei – a doua probă 

 20 lei/probă (începând de la a treia probă). 

Ex: Un sportiv care participă la 4 probe, va achita o taxă de înscriere de 120 lei (50+30+20+20). 

• Data limită de înscriere este 22 martie 2020.  

• Listele se trimit numai în formatul anexat (Excel), la wushukungu.ro@gmail.com. Nu se vor accepta 

înscrieri trimise sub altă formă. NU SE VOR ACCEPTA ÎNSCRIERI DUPĂ DATA LIMITĂ.  

• Tragerea la sorți se va efectua de către reprezentanții Colegiului Arbitrilor.  

• Cântarul oficial pentru proba de luptă va avea loc sambata, 28 martie, ora 08:30, la Sala Sporturilor „Ion 

Constantinescu”, din Craiova.  Dacă la cântarul oficial concurentul nu are categoria din lista de înscriere, 

va fi descalificat.  

• Reprezentanții cluburilor înscrise la campionat sunt rugați să se prezinte la Sala Sporturilor „Ion 

Constantinescu”, din Craiova, sambata, 28 martie, ora 08:30, 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 wushukungfu.ro@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.   

 


