
               

 

PROPOZICE 
 
 

Pořadatel: SPORTOVNÍ CENTRUM LUNA – SNP 2206, LOUNY  
         WKS PRAHA / LOUNY 
                   TCB GYM  
                   ČESKÁ FEDERACE WUSHU 
 
Organizace a vedení soutěže:   
                  Karel Korenc, e-mail: karel.korenc@seznam.cz, tel.: +420 601 574 301 
                  Mário Jarkas, e-mail: mariojarkas@seznam.cz , tel.: +420 777 281 222 
                  Bc.Vladimír Šanda, e-mail: hongbao@seznam.cz,  tel.: +420 603 951 272 
                  (info. registrace sanda/qinda) 

       Mgr.Tomáš Veselý e-mail: tomasvesely@seznam.cz,tel.: +420 724 834 451 
       (info. registrace taolu, taiji) 
 

Hlavní rozhodčí:   
pro taolu Mgr. Tomáš Veselý tel. +420 724 834 451 

           pro sanda/qinda  Bc.Vladimír Šanda tel. +420 603 951 272  

 

Datum konání:  25 - 26.05.2019, prezentace závodníků 24.05.2019  

 

25.5.2019 – SANDA, tradiční Kung Fu 

26.5.2019 – Qinda, sportovní Wushu, TaiJi, Wingchun. 

 

Místo: Městská sportovní hala Louny  

Adresa:  Rybalkova 2673, 440 01 Louny 
 



               

 
Pravidla:   

 soutěžní pravidla České federace wushu (EWUF/IWUF) 
 závodník může cvičit pouze jednu sestavu v každé kategorii, počet kategorií je 

neomezený. 
 rozhodčí skupiny A a B  
 soutěžní plocha 8 x 14 m, povrch tatami pro taolu,  
 soutěžní plocha 8 x 8 metrů (s dopadovou plochou 2 metry kolem)  

 
Pravidla všech disciplín: Soutěž dle pravidel České federace wushu (v souladu  

s pravidly EWUF a IWUF). Pravidla jsou přílohou propozic k soutěži a budou     
k dispozici po celou dobu soutěže na vývěsce v hale. 
časové limity: 
pro tradiční sestavy:  20 vteřin do 8 let  
                                  30 vteřin do 11 let  
                                  40 vteřin kadeti  
                                  50 vteřin junioři + dospělí  
pro taiji:  pěst 3–4 minuty  
               zbraň max. 3 minuty  
 

sportovní wushu:   do 8 let 16 forem  
                              do 11 let 32 forem  
                              kadeti 1. set mezinárodních sestav nebo 5. duan 
                              junioři + dospělí 1., 2., 3. set mezinárodních sestav nebo 5. duan 
 

Podmínkou startu:  

Včasný příchod na závody a elektronická registrace do 12.05.2019, viz.pokyny níže. 

Za pozdní přihlášení do soutěže poplatek 1000 CZK / 40 EUR 

 

Pro trenéry: 

včas zaregistrovat všechny své závodníky do jejich kategorií (do 12.05.2019) 
prostřednictvím online registrace na webu ČFW: http://czechwushu.cz/registrace/login 
nebo http://czechwushu.cz/index.php/registrace-na-souteze, k prezenci na soutěži 

 dne 24.05.2019 přinést pro kontrolu hromadnou přihlášku svých závodníků – 
prezentaci a platbu provádí pouze zástupce oddílů za všechny své svěřence 

 vzít zodpovědnost za své svěřence před a v průběhu soutěže 
 soutěžící do 18 let (včetně) musí mít podepsaný písemný souhlas od rodičů nebo 

zákonných zástupců: 
https://docs.google.com/file/d/0B7LON5dTxYRmRktSbjRQeDlGSEk/edit?usp=shari
ng  

 Pro soutěžící v zápase Sanda/Qinda musí být předloženo platné zdravotní 
potvrzení od lékaře. Předepsaný formulář je ke stažení na 
https://drive.google.com/file/d/0B7LON5dTxYRmQWRjNEthZW0tZ1U/edit?pli=1 
Bez platného potvrzení nebude soutěžícímu povolen start. Bližší informace 
vám poskytnou organizátoři soutěže !!! 



               

 
 

Startovné:  
 
TAOLU  
juniorské kategorie (do 17 let včetně)  
první start 300 CZK / 12 EUR každý další 150 CZK / 6 EUR 
 
seniorské kategorie (od 18 let včetně)  
první start 400 CZK / 16 EUR každý další 200 CZK / 8 EUR 
 
SANDA / Qinda 
 
juniorské kategorie ( do 17 let včetně)   400 CZK / 16 EUR 
 
seniorské kategorie ( od 18 let včetně)  500 CZK / 20 EUR 
 
 
 
 
Vstupné :     
 
Soutěž  -       100 CZK / den     4 EUR      - při vstupu na soutěž 
  
Galashow -   300 CZK             12 EUR     - https://www.ticketmaster.cz/ 
 
Soutěž + Galashow – 400 CZK  16 EUR  - https://www.ticketmaster.cz/ 
(sobota, neděle) 
 

 

 

Ceny: medaile za 1,2,3 místo 

 

                                                                          



               

Juniorské kategorie tradiční taolu: 

Junior categories of traditional taolu: 

 

1)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 8 let (včetně) 
Traditional northern barehand taolu–boys up to 8 years old (inclusive) 

2)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 8 let (včetně) 
Traditional northern barehand taolu – girls up to 8 years old (inclusive) 

3)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 8 let (včetně) 
Traditional southern barehand taolu – boys up to 8 years old (inclusive) 

4)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – dívky do 8 let (včetně) 
Traditional southern barehand taolu – girls up to 8 years old (inclusive) 

5)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – chlapci do 8 let (včetně) 
Traditional short weapons taolu – boys up to 8 years old (inclusive) 

6)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – dívky do 8 let (včetně) 
Traditional short weapons taolu – girls up to 8 years old (inclusive) 

7)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – chlapci do 8 let (včetně) 
Traditional long weapons taolu – boys up to 8 years old (inclusive)  

8)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 8 let (včetně) 
Traditional long weapons taolu – girls up to 8 years old (inclusive) 

9)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – chlapci do 8 let (včetně) 
Traditional  flexible weapons taolu – boys up to 8 years old (inclusive)  

10)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – dívky do 8 let (včetně) 
Traditional flexible weapons taolu – girls up to 8 years old (inclusive) 

11)  Taolu tradiční formy párová zbraň – chlapci do 8 let (včetně) 
Traditional  dual weapons taolu – boys up to 8 years old (inclusive)  

12)  Taolu tradiční formy párová zbraň – dívky do 8 let (včetně) 
Traditional dual weapons taolu – girls up to 8 years old (inclusive) 

13)  Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky chlapce a dívky do 8 let 
(včetně) – pouze jeden start 
Traditional barehand taolu for beginners – boys and girls up to 8 years old (inclusive) 

 
 

14)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let (včetně) 
Traditional northern barehand taolu – boys up to 11 years old (inclusive) 

15)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let (včetně) 
Traditional northern barehand taolu – girls up to 11 years old (inclusive) 

16)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – chlapci do 11 let (včetně) 
Traditional southern barehand taolu – boys up to 11 years old (inclusive) 

17)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – dívky do 11 let (včetně) 
Traditional southern barehand taolu – girls up to 11 years old (inclusive) 

18)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – chlapci do 11 let (včetně) 
Traditional short weapons taolu – boys up to 11 years old (inclusive) 

19)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – dívky do 11 let (včetně) 
Traditional short weapons taolu – girls up to 11 years old (inclusive) 

20)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – chlapci do 11 let (včetně) 
Traditional long weapons taolu – boys up to 11 years old (inclusive)  

21)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – dívky do 11 let (včetně) 
Traditional long weapons taolu – girls up to 11 years old (inclusive) 



               

22)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – chlapci do 11 let (včetně) 
Traditional  flexible weapons taolu – boys up to 11 years old (inclusive) 

23)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – dívky do 11 let (včetně) 
Traditional flexible weapons taolu – girls up to 11 years old (inclusive) 

24)  Taolu tradiční formy párová zbraň – chlapci do 11 let (včetně) 
Traditional  dual weapons taolu – boys up to 11 years old (inclusive)  

25)  Taolu tradiční formy párová zbraň – dívky do 11 let (včetně) 
Traditional dual weapons taolu – girls up to 11 years old (inclusive) 

26)  Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky chlapce a dívky do 11 let 
(včetně) – pouze jeden start 
Traditional barehand taolu for beginners – boys and girls up to 11 years old 
(inclusive) 

 
 
 

27)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let (včetně) 
Traditional northern barehand taolu – cadets (boys) up to 14 years old (inclusive) 

28)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let (včetně) 
Traditional northern barehand taolu – cadets (girls) up to 14 years old (inclusive) 

29)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadeti do 14 let (včetně) 
Traditional southern barehand taolu – cadets (boys) up to 14 years old (inclusive) 

30)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – kadetky do 14 let (včetně) 
Traditional southern barehand taolu – cadets (girls) up to 14 years old (inclusive) 

31)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadeti do 14 let (včetně) 
Traditional short weapons taolu – cadets (boys) up to 14 years old (inclusive) 

32)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – kadetky do 14 let (včetně) 
Traditional short weapons taolu – cadets (girls) up to 14 years old (inclusive) 

33)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadeti do 14 let (včetně) 
Traditional long weapons taolu – cadets (boys) up to 14 years old (inclusive) 

34)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – kadetky do 14 let (včetně) 
Traditional long weapons taolu – cadets (girls) up to 14 years old (inclusive) 

35)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – kadeti do 14 let (včetně) 
Traditional  flexible weapons taolu – cadets (boys) up to 14 years old(inclusive)  

36)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – kadetky do 14 let (včetně) 
Traditional flexible weapons taolu – cadets (girls) up to 14 years old (inclusive) 

37)  Taolu tradiční formy párová zbraň – kadeti do 14 let (včetně) 
Traditional  dual weapons taolu – cadets (boys) up to 14 years old (inclusive) 

38)  Taolu tradiční formy párová zbraň – kadetky do 14 let (včetně) 
Traditional dual weapons taolu – cadets (girls) up to 14 years old (inclusive) 

39)  Taolu tradiční formy beze zbraně pro začátečníky chlapce a dívky do 14 let 
(včetně) – pouze jeden start 
Traditional barehand taolu for beginners – boys and girls up to 14 years old 
(inclusive) 

 
 
 

40)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – junioři do 17 let (včetně) 
Traditional northern barehand taolu – juniors (male) up to 17 years old (inclusive) 

41)  Taolu severní tradiční formy beze zbraně – juniorky do 17 let (včetně) 



               

Traditional northern barehand taolu – juniors (female) up to 17 years old (inclusive) 
42)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – junioři do 17 let (včetně) 

Traditional southern barehand taolu – juniors (male) up to 17 years old (inclusive) 
43)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – juniorky do 17 let (včetně) 

Traditional southern barehand taolu – juniors (female) up to 17 years old (inclusive) 
44)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – junioři do 17 let (včetně) 

Traditional short weapons taolu – juniors (male) up to 17 years old (inclusive) 
45)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – juniorky do 17 let (včetně) 

Traditional short weapons taolu – juniors (female) up to 17 years old (inclusive) 
46)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – junioři do 17 let (včetně) 

Traditional long weapons taolu – juniors (male) up to 17 years old (inclusive) 
47)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – juniorky do 17 let (včetně) 

Traditional long weapons taolu – juniors (female) up to 17 years old (inclusive) 
48)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – junioři do 17 let (včetně) 

Traditional  flexible weapons taolu – juniors (male) up to 17 years old (inclusive) 
49)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – juniorky do 17 let (včetně) 

Traditional flexible weapons taolu – juniors (female) up to 17 years old (inclusive) 
50)  Taolu tradiční formy párová zbraň – junioři do 17 let (včetně) 

Traditional  dual weapons taolu – juniors (male) up to 17 years old (inclusive) 
51)  Taolu tradiční formy párová zbraň – juniorky do 17 let (včetně) 

Traditional dual weapons taolu – juniors (female) up to 17 years old (inclusive) 
 
 
 

52)  Taolu duilian beze zbraně pro všechny juniorské kategorie společně – párová 
sestava bez rozdílu věku 
Duilian barehand taolu for all junior categories together – pair’s routine regardless the 
age 

53)  Taolu duilian se  zbraní pro všechny juniorské kategorie společně – párová 
sestava bez rozdílu věku 
Duilian weapons taolu for all junior categories together – pair’s routine regardless the 
age 
 

 
 
 

Juniorské kategorie soutěžní taolu: 

Junior categories of modern taolu: 

 
 

54)  Wushu soutěžní Chang quan chlapci do 8 let 
Modern wushu Chang quan boys up to 8 years old 

55)  Wushu soutěžní Chang quan dívky do 8 let 
Modern wushu Chang quan girls up to 8 years old 

56)  Wushu soutěžní Nan quan chlapci do 8 let 
Modern wushu Nan quan boys up to 8 years old 

57)  Wushu soutěžní Nan quan dívky do 8 let 
Modern wushu Nan quan girls up to 8 years old 



               

58)  Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu chlapci do 8 let 
Modern wushu Juanshu + Daoshu boys to 8 years old 

59)  Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu dívky do 8 let 
Modern wushu Jianshu + Daoshu girls up to 8 years old 

60)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu chlapci do 8 let 
Modern wushu Gunshu + Qiangshu boys up to 8 years old 

61)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu dívky do 8 let¨ 
Modern wushu Gunshu + Qiangshu girls up to 8 years old 

62)  Wushu soutěžní Nan dao chlapci do 8 let 
Modern wushu Nan dao boys up to 8 years old 

63)  Wushu soutěžní Nan dao dívky do 8 let 
Modern wushu Nan dao girls up to 8 years old 

64)  Wushu soutěžní Nan gun chlapci do 8 let 
Modern wushu Nan gun boys up to 8 years old 

65)  Wushu soutěžní Nan gun dívky do 8 let 
Modern wushu Nan gun girls up to 8 years old 
 
 

66)  Wushu soutěžní Chang quan chlapci do 11 let 
Modern wushu Chang quan boys up to 11 years old 

67)  Wushu soutěžní Chang quan dívky do 11 let 
Modern wushu Chang quan girls up to 11 years old 

68)  Wushu soutěžní Nan quan chlapci do 11 let 
Modern wushu Nan quan boys up to 11 years old 

69)  Wushu soutěžní Nan quan dívky do 11 let 
Modern wushu Nan quan girls up to 11 years old 

70)  Wushusoutěžní Jianshu + Daoshu chlapci do 11 let 
Modern wushu Jianshu + Daoshu boys up to 11 years old 

71)  Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu dívky do 11 let 
Modern wushu Jianshu + Daoshu girls up to 11 years old 

72)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu chlapci do 11 let 
Modern wushu Gunshu + Qiangshu boys up to 11 years old 

73)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu dívky do 11 let 
Modern wushu Gunshu + Qiangshu girls up to 11 years old 

74)  Wushu soutěžní Nan dao chlapci do 11 let 
Modern wushu Nan dao boys up to 11 years old 

75)  Wushu soutěžní Nan dao dívky do 11 let 
Modern wushu Nan dao girls up to 11 years old 

76)  Wushu soutěžní Nan gun chlapci do 11 let 
Modern wushu Nan gun boys up to 11 years old 

77)  Wushu soutěžní Nan gun dívky do 11 let 
Modern wushu Nan gun girls up to 11 years old 
 
 
 
 
 

78)  Wushusoutěžní Chang quan kadeti do 14 let 
Modern wushu Chang quan cadets (male) up to 14 years old 

79)  Wushu soutěžní Chang quan kadetky do 14 let 



               

Modern wushu Chang quan cadets (female) up to 14 years old 
80)  Wushu soutěžní Nan quan kadeti do 14 let 

Modern wushu Nan quan cadets (male) up to 14 years old 
81)  Wushu soutěžní Nan quan kadetky do 14 let 

Modern wushu Nan quan cadets (female) up to 14 years old 
82)  Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu kadeti do 14 let 

Modern wushu Jianshu + Daoshu cadets (male) up to 14 years old 
83)  Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu kadetky do 14 let 

Modern wushu Jianshu + Daoshu cadets (female) up to 14 years old 
84)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu kadeti do 14 let 

Modern wushu Gunshu + Qiangshu cadets (male) up to 14 years old 
85)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu kadetky do 14 let 

Modern wushu Gunshu + Qiangshu cadets (female) up to 14 years old 
86)  Wushu soutěžní Nan dao kadeti do 14 let 

Modern wushu Nan dao cadets (male) up to 14 years old 
87)  Wushu soutěžní Nan dao kadetky do 14  

Modern wushu Nan dao cadets (female) up to 14 years old let 
88)  Wushu soutěžní Nan gun kadeti do 14 let 

Modern wushu Nan gun cadets (male) up to 14 years old 
89)  Wushu soutěžní Nan gun kadetky do 14 let 

Modern wushu Nan gun cadets (female) up to 14 years old 
 

90)  Wushu soutěžní Chang quan junioři do 17 let 
Modern wushu Chang quan juniors (male) up to 17 years old 

91)  Wushu soutěžní Chang quan juniorky do 17 let 
Modern wushu Chang quan juniors (female) up to 17 years old 

92)  Wushu soutěžní Nan quan junioři do 17 let 
Modern wushu Nan quan juniors (male) up to 17 years old 

93)  Wushu soutěžní Nan quan juniorky do 17 let 
Modern wushu Nan quan juniors (female) up to 17 years old 

94)  Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu junioři do 17 let 
Modern wushu Jianshu + Daoshu juniors (male) up to 17 years old 

95)  Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu juniorky do 17 let 
Modern wushu Jianshu + Daoshu juniors (female) up to 17 years old 

96)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu junioři do 17 let 
Modern wushu Gunshu + Qiangshu juniors (male) up to 17 years old 

97)  Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu juniorky do 17 let 
Modern wushu Gunshu + Qiangshu juniors (female) up to 17 years old 

98)  Wushusoutěžní Nan dao junioři do 17 let 
Modern wushu Nan dao juniors (male) up to 17 years old 

99)  Wushu soutěžní Nan dao juniorky do 17 let 
Modern wushu Nan dao juniors (female) up to 17 years old 

100) Wushu soutěžní Nan gun junioři do 17 let 
Modern wushu Nan gun juniors (male) up to 17 years old 

101) Wushu soutěžní Nan gun juniorky do 17 let 
Modern wushu Nan gun juniors (female) up to 17 years old 
 

 
 



               

 
 
 

Seniorské kategorie tradiční a soutěžní taolu: 

Senior categories of traditional and modern taolu: 

 

 

102) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – muži 
Traditional northern barehand taolu – male 

103) Taolu severní tradiční formy beze zbraně – ženy 
Traditional northern barehand taolu – female 

104)  Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – muži 
Traditional southern barehand taolu – male 

105) Taolu jižní tradiční formy beze zbraně – ženy 
Traditional southern barehand taolu – female 

106)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – muži 
Traditional short weapons taolu – male 

107)  Taolu tradiční formy krátká zbraň – ženy 
Traditional short weapons taolu – female 

108) Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – muži 
Traditional long weapons taolu – male 

109)  Taolu tradiční formy dlouhá zbraň – ženy 
Traditional long weapons taolu – female 

110)  Taolu tradiční formy ohebná zbraň – muži 
Traditional  flexible weapons taolu – male 

111) Taolu tradiční formy ohebná zbraň – ženy 
Traditional flexible weapons taolu – female 

112)  Taolu tradiční formy párová zbraň – muži 
Traditional  dual weapons taolu – male 

113) Taolu tradiční formy párová zbraň – ženy 
Traditional dual weapons taolu – female 

114) Veteráni – muži od 36 let včetně 
Veterans –  male from 36 years old up (inclusive) 

115) Veteráni – ženy od 36 let včetně 
Veterans – female from 36 years old up (inclusive) 

116) Taolu duilian beze zbraně pro všechny seniorské kategorie společně – párová 
sestava bez rozdílu věku 
Duilian barehand taolu for all senior categories together – pair’s routine regardless 
the age 

117) Taolu duilian se  zbraní pro všechny seniorské kategorie společně – párová 
sestava bez rozdílu věku 
Duilian weapons taolu for all senior categories together – pair’s routine regardless the 
age 

 
 
 
 



               

 
118) Chan Taijiquan(pěst) – muži 

Chan Taijiquan – male 
119) Chan Taijiquan(pěst) – ženy 

Chan Taijiquan – female 
120) Yang Taijiquan (pěst) – muži 

Yang Taijiquan – male 
121) Yang Taijiquan (pěst) – ženy 

Yang Taijiquan – female 
122) Ostatní Taijiquan (pěst) – muži 

Others Taijiqaun -male 
123) Ostatní Taijiquan (pěst) – ženy 

Others Taijiquan – female 
124) Chan Taijijian (meč) – muži 

ChanTaijijian – male 
125) Chan Taijijian (meč) – ženy 

Chan Taijijian –female 
126) YangTaijijian (meč) – muži 

YangTaijijian – male 
127) YangTaijijian (meč) – ženy 

YangTaijijian – female 
128) Ostatní zbraně Taiji– muži 

Others Taiji weapons -male 
129) Ostatní zbraně Taiji – ženy 

Others Taiji weapons – female 
 
 

 
130) Wingchun – muži 

Wingchun – male 
131) Wingchun – ženy 

Wingchun – female 
132) Wingchun zbraně – muži 

Wingchun weapons – male 
133) Wingchun zbraně – ženy 

Wingchun weapons – female 
 

 
 

134) Wushu soutěžní Chang guan muži 
Modern wushu Changquan male 

135) Wushu soutěžní Chang quan ženy 
Modern wushu Changquan female 

136) Wushu soutěžní Nan quan muži 
Modern wushu Nanquan male 

137) Wushu soutěžní Nan quan ženy 
Modern wushu Nanquan female 
 
 
 



               

 
138) Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu muži 

Modern wushu Jianshu + Daoshu male 
139) Wushu soutěžní Jianshu + Daoshu ženy 

Modern wushu Jianshu + Daoshu female 
140) Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu muži 

Modern wushu Gunshu + Qiangshu male 
141) Wushu soutěžní Gunshu + Qiangshu ženy 

Modern wushu Gunshu + Qiangshu female 
142) Wushu soutěžní Nan dao muži 

Modern wushu Nan dao male 
143) Wushu soutěžní Nan dao ženy 

Modern wushu Nan dao female 
144) Wushu soutěžní Nan gun muži 

Modern wushu Nan gun male 
145) Wushu soutěžní Nan gun ženy 

Modern wushu Nan gun female 

 

 

 
 
Soutěžící musí mít odpovídající oblečení a obuv pro sportovní i tradiční taolu a 
odpovídající zbraně dle pravidel IWUF a EWUF.  
 
Při nedostatečném obsazení kategorií (méně než 4) soutěžícími, má právo pořadatel 
soutěže kategorie sloučit! Případné sloučení kategorií k sobě charakteristicky 
nejbližším. O případném sloučení kategorií budou soutěžící včas vyrozuměni. 

Soutěžící a trenéři vezmou na vědomí minimální časy pro délku sestavy pro 
jednotlivé věkové kategorie dle pravidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Zápas Qinda lightcontact: 

věk 7 až 14 let  chlapci/dívky 
věk 15 až 17 let  junioři/juniorky 
věk 18 až 35 let  muži/ženy 
 
Do 14 let (včetně) 
chlapci/dívky  
                               
do 26 kg (méně než 26 kg)  
do 29 kg (od 27 kg do 29 kg)  
do 32 kg (od 30 kg do 32 kg)  
do 35 kg (od 33 kg do 35 kg)  
do 38 kg (od 36 kg do 38 kg)  
do 42 kg (od 39 kg do 42 kg)  
do 45 kg (od 43 kg do 45 kg)  
do 48 kg (od 46 kg do 48 kg)  
do 52 kg (od 49 kg do 52 kg))  
do 56 kg (od 53 kg do 56 kg)  
do 60 kg (od 57 kg do 60 kg)  
do 65 kg (od 61 kg do 65 kg)  
 
 
                     

Zápas Sanda full contact 

 

věk 15 až 17 let  junioři/juniorky 
věk 18 až 35 let  muži/ženy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 18 let (včetně)  
muži/ženy 
 
do 52 kg (ale ne méně než 48 
kg) 
do 56 kg (od 52 kg do 56 kg) 
do 60 kg (od 56 kg do 60 kg) 
do 65 kg (od 60 kg do 65 kg) 
do 70 kg (od 65 kg do 70 kg) 
do 75 kg (od 70 kg do 75 kg) 
do 80 kg (od 75 kg do 80 kg) 
do 85 kg (od 80 kg do 85 kg) 
do 90 kg (od 85 kg do 90 kg) 
nad 90 kg 

Do 17 let (včetně) 
junioři/juniorky  
 
do 35 kg (od 33 kg do 35 kg)  
do 38 kg (od 36 kg do 38 kg)  
do 42 kg (od 39 kg do 42 kg)  
do 45 kg (od 43 kg do 45 kg)  
do 48 kg (od 46 kg do 48 kg)  
do 52 kg (od 49 kg do 52 kg) 
do 56 kg (od 53 kg do 56 kg)  
do 60 kg (od 57 kg do 60 kg)  
do 65 kg (od 61 kg do 65 kg)  
do 70 kg (od 66 kg do 70 kg)  
do 75 kg (od 71 kg do 75 kg)  
do 80 kg (od 76 kg do 80 kg)  
do 85 kg (od 81 kg do 85 kg)  
do 90 kg (od 86 kg do 90 kg)  
nad 90 kg  
 

Od 18 let (včetně) 
muži/ženy 
 
do 48 kg (od 46 kg do 48 kg)  
do 52 kg (od 49 kg do 52 kg) 
do 56 kg (od 53 kg do 56 kg)  
do 60 kg (od 57 kg do 60 kg)  
do 65 kg (od 61 kg do 65 kg)  
do 70 kg (od 66 kg do 70 kg)  
do 75 kg (od 71 kg do 75 kg)  
do 80 kg (od 76 kg do 80 kg)  
do 85 kg (od 81 kg do 85 kg)  
do 90 kg (od 86 kg do 90 kg)  
nad 90 kg  

Od 15 do 17 let (včetně) 
junioři/juniorky 
 
do 48 kg (od 46 kg do 48 kg)  
do 52 kg (od 49 kg do 52 kg) 
do 56 kg (od 53 kg do 56 kg)  
do 60 kg (od 57 kg do 60 kg)  
do 65 kg (od 61 kg do 65 kg)  
do 70 kg (od 66 kg do 70 kg)  
do 75 kg (od 71 kg do 75 kg)  
do 80 kg (od 76 kg do 80 kg)  
do 85 kg (od 81 kg do 85 kg)  
do 90 kg (od 86 kg do 90 kg)  
nad 90 kg  
 



               

 

Trvání zápasu: Dvě vítězná kola v délce 2 minuty. V případě nerozhodnosti po dvou 
kolech se uskuteční vítězné třetí kolo v délce 2 minuty. Pauza mezi koly je 1 minuta.  

Všichni účastníci by měli mít na zřeteli pravidla WADA vzhledem k antidopingu, tak 
jak byla přijata IWUF a EWUF. 

 http://czechwushu.cz/wp-
content/uploads/2019/03/kodex_2019_zakazane_latky_a_metody.pdf 

 

 

Po termínu registrace budou všichni trenéři vyrozumění o obsazení 
jednotlivých kategorií obou kontaktních disciplín. Případné změny na poslední 
chvíli budou řešeny telefonicky dle potřeby. 

 
 

Časový rozvrh:       

24.05.2019 (pátek) Od 17:00 do 22:00 hodin  

                                         - prezentace (taolu i sanda), vážení závodníků na adrese :  

                                           Sportovní centrum Luna, SNP 2206, Louny 
25.05.2019 (sobota)          SANDA / tradiční Kung Fu 

8:15 schůzka trenérů a rozhodčích 
9:00 zahájení soutěže  
16:00 předpokládaný konec soutěže 
Vyhlašování výsledků a předávání medailí bude probíhat 
průběžně se soutěží 
  

25.5.2019 (sobota)             WKS GALASHOW  

                                            ČÍNSKÝCH BOJOVÝCH UMĚNÍ WUSHU 
                                           19.00 – 23.00 
                                           vybrané finálové zápasy SANDA o pás WKS 
                                           představí se vítězové kategorií tradičního Kung Fu 
                                           ukázky sportovního Wushu a Tai Ji 
                                           Lví tanec    a     bubnová Show ARIES 
                                           Večerem Vás budou provázet, herečka Bára Mottlová a   
                                           Josef Kůrka – muž roku 2016. 
 
                                            Celý záznam GALASHOW uvidíte následující sobotu  
                                            1.6. večer na TV SPORT 5. 
                                            
 



               

 
 
26.5.2019 (neděle)            Qinda / sportovní Wushu / Tai Ji / Wingchun 
 
                                           9:15 schůzka trenérů a rozhodčích 

10:00 zahájení soutěže  
16:00 předpokládaný konec soutěže 
Vyhlašování výsledků a předávání medailí bude probíhat 
průběžně se soutěží 

 
Bližší program startů kategorií a disciplín bude k dispozici po ukončení registrace. 
 
                                        
                                
Občerstvení je zajištěno v místě. 

Parkování je možné přímo u sportovní haly.  

Ubytování je možné zajistit ve spolupráci s organizátory soutěže. 

  

 

 


