
 

                  

 

23.Juniorská liga wushu – Zbraslavice 

Soutěž se koná za podpory České federace wushu 

 

 
Pořadatel: Wushu Zvole 

                    

Organizace soutěže:  Tomáš Veselý, tomasvesely@seznam.cz, 724 834 451 

 

Hlavní rozhodčí:  Jan Chudoba (licence EWuF třídy C)  

            

Datum konání:  14.6.2020 (neděle)  

 

Místo: Venkovní a vnitřní prostory areálu U starého rybníka (www.zbraslavice.eu). 

 

Pravidla:   

• soutěžní pravidla České federace wushu (v souladu s pravidly EWuF) 

• závodník může cvičit pouze jednu sestavu ve své věkové kategorii, počet kategorií 

je neomezený. 

• rozhodčí skupiny A a B (skupina C pro kadety a juniory ve sportovním wushu) 

• soutěžní plocha 8 x 12,5m, koberec na wushu ČFW 

• Věk soutěžícího se počítá k 1.1.2020 

 

Časové limity pro tradiční wushu:  

20 sec děti do 8 let  

30 sec děti do 11 let 

40 sec kadeti 

50 sec junioři 

Povinné sestavy pro sportovní wushu: 

16 forem pro děti do 8 let 

32 forem pro děti do 11 let 

1.set mezinárodních forem a 5.duan pro kadety 

2. a 3.set mezinárodních forem pro juniory 



 

 

Pro trenéry: 

Včas zaregistrovat všechny své závodníky do jejich kategorií nejpozději do 7.6.2020 

prostřednictvím online registrace na webu ČFW:  

http://czechwushu.cz/registrace/login 

Za pozdní přihlášení do soutěže poplatek 1000Kč.  

Dne 14.6.2020 přinést pro kontrolu hromadnou přihlášku svých závodníků, v podobě 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, VŠECHNY JEHO SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY,  

př. Tomáš Fuk, tr. sev.pěst, dlouhá zbraň, krátká zbraň, atd.. 

Prezentaci a platbu provádí pouze jeden zástupce oddílů za všechny své svěřence. 

Vzít zodpovědnost za své svěřence před a v průběhu soutěže. 

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

pravidel ČFW. Rozcvičování bude probíhat venku v areálu, soutěž v tělocvičně (nutné se 

přezouvat). 

  

Startovné:  První start 200Kč, druhý start 100Kč, každý další start 50Kč. V ceně 

startovného je zajištěn oběd v areálu. Uzavřené stravování (všichni stejné jídlo) – polévka, 

hlavní jídlo. 

           

Ceny: Medaile a diplom 

 

Soutěžní kategorie: 

 

Začátečníci pěst (možnost prvního soutěžního startu, nelze soutěžit v jiné kategorii) 

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 

 

http://czechwushu.cz/registrace/login


 

Kategorie budou dle pohlaví rozděleny na chlapce a dívky.  

 

Věkové kategorie soutěže: 

Věk soutěžícího k 1.1.2020 

Děti do 8 let (včetně) 

Děti do 11let (včetně) 

Kadeti do 14let (včetně) 

Junioři do 17let (včetně) 

 

O případném sloučení kategorií k sobě charakteristicky nejbližším budou soutěžící včas 

vyrozuměni. Nebude slučováno napříč věkovými skupinami a pohlavím. 

 

Časový rozvrh:     

9-9,30hod prezentace soutěžících 

10hod zahájení soutěže 

• Vyhlašování výsledků a předávání medailí bude probíhat 

průběžně se soutěží 

• Bližší program startů kategorií a disciplín bude k dispozici po 

ukončení registrace 

 

15hod předpokládaný konec soutěže 

 

                                

Občerstvení: V areálu je otevřen bufet. Není zde restaurace, oběd je zajištěn pouze pro 

rozhodčí, organizátory a soutěžící. Pokud by někdo měl zájem o oběd (trenéři, rodiče,atd..) 

musí si předem samostatně domluvit v areálu. 

Parkování: Možné v areálu za poplatek 50Kč/auto/den.  

 

 

 

 

 

 

 


