
XXIV OTARTY PUCHAR POLSKI WUSHU KUNG FU
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01 | Data i lokalizacja
XXIV Otwarty Puchar Polski Wushu Kungfu odbędę się w dniach
05-06.12.2020 w Centrum Rozwoju Com-Com Zone - Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków.
-
02 | Zgłoszenia
Zgłoszenia wyłącznie elektronicznie od 18.11.2020 do 28.11.2020
do godz. 23.59.
Link do rejestracji elektronicznej: http://funkytool.pl/rejestracja/
-
Hasła i loginy do rejestracji elektronicznej z XXVI Mistrzostw Polski
Wushu Kungfu są aktualne w procesie rejestracji na XXIV Otwarty Puchar
Polski Wushu Kungfu.
-
Pytania dotyczące procesu rejestracji można zgłaszać na adres mailowy:
funkytool@funkytool.pl
-
Po terminie zamknięcia zgłoszeń elektronicznych, przyjęcie zgłoszenia
będzie możliwe do dnia 30.11.2020, tylko za zgodą Komitetu
Technicznego zawodów i wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości
50 PLN. Po tym terminie wszystkie zmiany wymagają zgody sędziego
głównego konkurencji i wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości
200 PLN.
-
Prosimy o wpisywanie pełnych dat urodzenia zawodników podczas
rejestracji elektronicznej.
W przyporządkowaniu kategorii wiekowej, należy wziąć aktualny wiek
na dzień 05.12.2020r.
-
UWAGA – KAŻDY ZAWODNIK MOŻE ZOSTAĆ ZGŁOSZONY
MAKSYMALNIE W 3 KONKURENCJACH.
-
03 | Rejestracja
04.11.2020 godz. 19.00 - 21.00 – Rejestracja dla zawodników
startujących w sesji I, tj. 05.11.2020 (09.00-12.00), 
05.12.2020 godz. 09.00-11.00 - Rejestracja zawodników 
startujących w sesji II 05.12.2020 (13.00 - 19.00)
05.12.2020. godz. 14.00-16.00 - Rejestracja dla zawodników
startujących w sesji III, tj. 06.12.2020 od godz. 9.00
Szczegóły dotyczące poszczególnych sesji znajdują się w Programie.
-
Rejestracji dokonuje kierownik ekipy. Dokumenty wymagane do
rejestracji: wydruk zgłoszenia zawodników z systemu funky tool,
polisy NWW dla zawodników na czas trwania zawodów, oświadczenie
zawodników, zaświadczenia lekarskie (do 18 roku życia - od lekarza
pierwszego kontaktu, powyżej 18 lat od lekarza medycyny sportowej).
W przypadku wycofania zawodnika w dniu rejestracji opłata
startowa również będzie pobierana.
- 

Rejestracja w dniach 04.12 - 05.12.2020 zawodników nie zgłoszonych
elektronicznie, będzie niemożliwa.
- 
Kluby, zawodnicy i sędziowie zgłoszeni do zawodów musza posiadać
ważne licencje PZ Wushu na 2020 rok.
-
04 | Formy sportowe - konkurencje i kategorie
Juniorzy - formy obligatoryjne:
Grupa C - do 12 lat (zawodnicy tej grupy mogą też startować w grupie B i A)
Grupa B - 12 - 14 lat (zawodnicy mogą też startować w grupie A)
Grupa A - 15 - 17 lat (zawodnicy tej grupy mogą też startować
w konkurencjach form układanych seniorów)
-
Seniorzy - formy obligatoryjne
Ukończone 18 lat - 39 lat
Ukończone 40 lat - 60 lat
powyżej 60 lat
- 
Seniorzy - formy układane:
Ukończone 18 lat
- 
05 | Formy tradycyjne - konkurencje i kategorie
Juniorzy:
poniżej 12 lat
12 - 17 lat 
- 
Seniorzy:
18 - 39 lat 
40 - 60 lat
powyżej 60 lat
- 
Konkurencje w poszczególnych kategoriach:
systemy południowe, systemy północne, formy z szabla, formy z
mieczem, formy z kijem, formy z włócznia, broń krótka różna i giętka,
broń długa różna (inna).
- 
UWAGA!
Kategoria wiekowa 12 - 17 lat zostanie podzielona na dwie
kategorie 12 - 14 lat, 15 - 17 lat w konkurencjach, w których będzie
odpowiednia liczba zawodników.
- 



05 | Wing Chun - konkurencje i kategorie
Juniorzy:
poniżej 12 lat
13 - 17 lat
- 
Seniorzy:
18 – 39 lat
40 - 60 lat
Konkurencje indywidualne w poszczególnych kategoriach:
formy ręczne:
forma pierwsza - Shil Lim Tao (Siu Nim Tao, Xiunimtau)
forma druga - Chum Kil (Chum Kiu, Xunqiao)
forma trzecia - Bil Jee (Biu Tze, Biaozhiformy
z bronią:
miecze motylowe - Bart Cham Dao (Hudie shungdao)
długi kij - Look Dim Bun Kwun (Liudianban gun)
-

06 | Taijiquan - konkurencje i kategorie
Konkurencje sportowe – formy ręczne:
Taijiquan 24
Taijiquan 32
Taijiquan 42
Obligatoryjna forma stylu Chen (56 ruchów)
Obligatoryjna forma stylu Yang (40 ruchów)
Obligatoryjna forma stylu Wu (46 ruchów)
Obligatoryjna forma stylu Sun (73 ruchy)
Obligatoryjna forma stylu Wu (45 ruchów)
Nowa forma obligatoryjna stylu Chen Taijiquan
Nowa forma obligatoryjna stylu Yang Taijiquan
Trzecia miedzynarodowa forma obligatoryjna Taijiquan
-
Konkurencje sportowe – formy z bronią:
Taijijian 32
Taijijian 42
Nowa forma obligatoryjna Chen Taijijian
Nowa forma obligatoryjna Yang Taijijian
Trzecia międzynarodowa forma obligatoryjna Taijijian
-
Konkurencje tradycyjne – formy ręczne:
Chen Taijiquan
Taijiquan (style Yang, Wu, Sun)
-
Konkurencje tradycyjne – formy z bronią:
Taijijian (formy z mieczem)
Taijidao (formy z szablą)
Taijiquan broń długa (włócznia, halabarda, kij itp.)
Taijiquan broń różna (wachlarz, inna broń krótka, broń podwójna)
-

Formy sportowe i tradycyjne:
12, 13, 14 lat (juniorzy – grupa B)
15, 16, 17 lat (juniorzy – grupa A)
18 – 39 lat (seniorzy)
40 – 60 lat (starsi seniorzy)
powyżej 60 lat (weterani)
-
Opis szczegółowy:
Kategoria: 12, 13, 14 lat (juniorzy – grupa B) - ukończone 12 lat, 13 lub 14 lat.
Kategoria: 15, 16, 17 lat (juniorzy – grupa A) - od ukończonych 15 lat do 17 lat.
Kategoria: 18 – 39 lat (seniorzy) - ukończone 18 lat.
Kategoria:40 – 60 lat (starsi seniorzy) - ukończone 40 lat.
Kategoria: powyżej 60 lat (weterani) - nie ma górnej granicy wieku.
Obowiązuje wiek (data urodzenia) na dzień rejestracji, tj. 05.12.2020r. 
-
06  | Regulaminy
Formy sportowe: regulamin IWUF
Formy tradycyjne: EWUF i PZ Wushu
Wing chun: regulamin EWUF
-
07 | Sedziowie
Kluby członkowskie, które nie zgłoszą sędziów ponoszą dodatkową opłatę
w wysokości 500 PLN.
-
08 | Opłaty startowe
Kluby członkowskie Polskiego Związku Wushu:
Formy Taolu: 20 PLN za każdą konkurencję
- 
Kluby niezrzeszone:
Formy Taolu: 30 PLN za każdą konkurencję
- 
Dla zawodników z klubów niezrzeszonych obowiązują opłaty:
licencja klubowa: 150 PLN
licencja jednorazowa zawodnicza :30 PLN
- 
UWAGA:
Opłaty za start oraz licencje prosimy dokonywać przelewem na rachunek
Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa:
07 1750 0009 0000 0000 2252 5697
- 
W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość dokonania opłaty
podczas rejestracji.
-



PROGRAM:
1. Sesja I – 05.12.2020 w godzinach 9.00 – 13.00
Wszystkie konkurencje form tradycyjnych dzieci i juniorów do 18 lat.
-
2. Sesja II – 05.12.2020 w godzinach 14.00 – 21.00
Wszystkie konkurencje form sportowych oraz taijiquan
-
3. Sesja III – 06.12.2020 w godzinach 9.00 – 16.00
Wszystkie konkurencje form tradycyjnych seniorów oraz konkurencje wing chun.
-
Informacje o ceremoniaach nagradzania podejmowane będą na bieżąco 
z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.
W najbliższych dniach wyślemy regulamin przebywania drużyn na obiekcie 
i zasady przeprowadzenia zawodów z zachowaniem wymogów sanitarnych 
związanych z COVID-19.


