
 

 

22. juniorská liga wushu Brno 

 
Pořadatel: Hung Gar Kung-fu škola Brno. 

Organizace soutěže:  Jiří Holáň, tel. 605 521 525; info@hunggar.cz. 

Hlavní rozhodčí:  Martin Rohel, tel. 603 304 265. 

Datum konání:  9.11.2019 (sobota). 

Místo: areál Masarykovy univerzity (velká tělocvična), ul. Vinařská 5. Vstup do tělocvičny najdete 
zde: 49.1931403N, 16.5788136E. 

 
Pravidla:   
Soutěžní pravidla České federace wushu (v souladu s pravidly EWuF). 

Závodník může cvičit pouze jednu sestavu v každé kategorii, počet kategorií je neomezený. 

Rozhodčí skupiny A a B. 

1 soutěžní plocha 7 x 12 m, povrch tatami. 

Soutěžící musí mít odpovídající oblečení a obuv pro sportovní i tradiční taolu a odpovídající zbraně 
dle pravidel.  

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. 

 

Podmínky startu:  

Včas zaregistrovat všechny své závodníky do jejich kategorií (do 31.10.2019) prostřednictvím online 

registrace na webu ČFW. 

Včasný příchod na závody. 

Prezentaci a platbu provádí na závodech pouze jeden zástupce oddílu. Je nutné přinést pro 
kontrolu hromadnou přihlášku všech závodníků! 

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=sharing  

 
 

Startovné:   
Jednotné startovné 400,-Kč zahrnuje start ve všech zvolených kategoriích.  

Cena startovného pro závodníky v kategorii začátečník je 250 Kč (pouze jeden start). Kluby, které 
nejsou členy ČFW mají přirážku 50% ke startovnému. Neplatí pro zahraniční kluby. 

https://docs.google.com/file/d/0B7LON5dTxYRmRktSbjRQeDlGSEk/edit?usp=sharing


 

Ceny: medaile a diplomy. 

 

Soutěžní kategorie: 

Tradiční severní formy – pěst. 

Tradiční jižní formy – pěst. 

Tradiční formy - krátká zbraň. 

Tradiční formy - dlouhá zbraň. 

Tradiční formy – ohebná zbraň. 

Tradiční formy – párová zbraň. 

Sportovní formy – changquan. 

Sportovní formy – nanquan. 

Sportovní formy – jianshu, daoshu. 

Sportovní formy – gunshu, qiangshu. 

Sportovní formy – nandao. 

Sportovní formy – nangun. 

Duilian – se zbraněmi, beze zbraně. 

Kategorie budou dle pohlaví rozděleny na chlapce a dívky.  

Kategorie začátečníci – určeno pro děti bez předchozí zkušenosti na závodech. V této kategorii 
budou chlapci i dívky společně. Věkově bude rozdělena dle počtu přihlášených dětí. Pokud bude 
dostatek závodníků, rád udělám i kategorii dětí, kadetů, či juniorů. 

 

Věkové kategorie soutěže: 

Věk soutěžícího k 1.1.2019. 

Děti do 8 let (včetně). 

Děti do 11let (včetně). 

Kadeti do 14let (včetně). 

Junioři do 17let (včetně). 

 

 

Časový rozvrh:     

8.15 – 8.45 prezentace soutěžících, platba startovného. 

9.00 zahájení soutěže. 

 
Vyhlašování výsledků a předávání medailí bude probíhat průběžně se soutěží. 
Bližší program startů kategorií a disciplín bude k dispozici po ukončení registrace. 
                               
Občerstvení – v areálu jsou pouze nápojové automaty. Nejbližší restaurace cca 300 metrů, nejbližší 

obchod cca 1500 metrů. 

Parkování je možné v přilehlých ulicích zdarma. 

Ubytování – pokud chcete přijet na soutěž již v pátek a v klidu se vyspat na nadcházející akci, 

kontaktujte s předstihem organizátora, rád vám doporučím místa, která budou časově i cenově 

dostupná. 


