
 

 

1. Juniorská online soutěž 

Soutěž se koná za podpory České federace wushu 

 
Pořadatel: Hung Gar Kung-fu škola Brno. 

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

Hlavní rozhodčí:  Tomáš Veselý, tel. 724 834 451; tomasvesely@seznam.cz. 

Datum konání:  24.4. 2021 (sobota). 

 
 
Pravidla:   

Soutěžní pravidla České federace wushu s úpravami pro online soutěž (v souladu s pravidly 
EWUF). 

Při online soutěži platí pravidla o výstroji a výzbroji (plnohodnotný soutěžní úbor i zbraně). 

Závodník může cvičit pouze sestavy ve své věkové kategorii, počet kategorií je neomezený. 

Rozhodčí skupiny A a B (skupina C pro kadety a juniory ve sportovním wushu). 

Věk soutěžícího se počítá k 1.1.2021. 

 

Startovné:   
Jednotné startovné 150,-Kč zahrnuje start ve všech zvolených kategoriích.  

 

Ceny:  

Upomínková medaile pro každého účastníka. 

Diplom pro první až třetí místo. 

Medaile pro první až třetí místo při dostatečném obsazení kategorie (minimálně 4 závodníci 
v kategorii). 

Ceny budou předány vedoucím klubů při nejbližší možné příležitosti. 

 

Podmínky startu:  

Včas zaregistrovat všechny své závodníky do jejich kategorií (do pátku 16.4.) prostřednictvím online 

registrace na webu ČFW. 

Zaslat platbu za všechny svěřence najednou do 21.4. na účet 510 325 1702/2010. Pokud 
potřebujete vystavit fakturu na platbu, pošlete fakturační údaje organizátorovi na email s předstihem. 

 
Vložit videa do 21.4. 2021 23.00h. zde: http://imr.ciirc.cvut.cz/cwf/upload/. Velikost 
nahrávaného souboru je maximálně 250Mb. 
  



 

Úpravy pravidel pro online soutěž: 

Povrch cvičební plochy není nijak specifikován. Video může být natočeno ve venkovních i ve 
vnitřních prostorách. 

Cvičební plochu je potřeba vymezit – alespoň v rozích (kužely, oblečením, PET láhví). 
Maximální rozměr pro všechny styly je 8x14m. Video je potřeba natáčet max. ze vzdálenosti 
2m od přední hrany vymezené plochy. 

Sestava musí být zahájena i ukončena tradičním pozdravem spojením dlaně a pěsti v klidném stoji. 

Video musí být natočeno v HD kvalitě, z pohledu před středem cvičební plochy (z pohledu 
rozhodčích A,B), z úrovni výše hlavy sedícího člověka, tak aby neustále byla vidět celá postava 
soutěžícího i jeho zbraně.  

Při použití mobilního telefonu, musí být video natočené ve vodorovné poloze (na šířku). 

 

Video musí být pořízeno za kvalitních světelných podmínek tak, aby byl soutěžící plnohodnotně 
vidět (například nenatáčet proti slunci, nebo proti oknům) a během cvičení nesmí žádná část těla, 
ani zbraň být mimo záběr. Dále je zakázáno používat zoom, nebo se pohybovat s přístrojem během 
natáčení. Tj. kamera se může otáčet, ale nesmí měnit místo (chodit). Vytvořená videa nesmí být 
nijak upravována, či stříhána.  

Video nesmí být staršího data jak 1.4. 2021, tak aby byly zachovány pro všechny stejné podmínky.  

 

Video musí být nazváno: kategorie (níže vypsané zkraty-bez diakritiky)_věk soutěžícího k 
1.1.2021_příjmení soutěžícího. 

Příklad správně nazvaného video souboru: Jiznipest_10_Skočdopole 

 

Při nedodržení parametrů soutěžních videí, nebude zařazeno video do soutěže.  

 

Minimální časové limity pro tradiční wushu:  

20 sec děti do 8 let  

30 sec děti do 11 let 

40 sec kadeti 12–14 let 

50 sec junioři 15-17 let 

 

Povinné sestavy pro sportovní wushu: 

16 forem pro děti do 8 let 

32 forem pro děti do 11 let 

1.set mezinárodních forem pro kadety 12–14 let 

2., 3.set mezinárodních forem a samostatně tvořené sestavy pro juniory 15-17 let. 

 
 
  



 

Soutěžní kategorie: 

Pro název video souboru použijte zkratky v závorkách!!!! 

Tradiční pěstní formy  - pěst (severnipest) 

Tradiční jižní formy – pěst (jiznipest)  

Tradiční formy - krátká zbraň (kratkazbran) 

Tradiční formy - dlouhá zbraň (dlouhazbran) 

Tradiční formy – ohebná zbraň (ohebnazbran) 

Tradiční formy – párová zbraň (parovazbran) 

Sportovní formy – changquan (changquan) 

Sportovní formy – nanquan (nanquan) 

Sportovní formy – jianshu/daoshu (jianshudaoshu) 

Sportovní formy – gunshu/qiangshu (gunshuqiangshu) 

Sportovní formy – nandao (nandao) 

Sportovní formy – nangun (nangun) 

Duilian – se zbraněmi, beze zbraně (duilian) 

 

Kategorie budou dle pohlaví rozděleny na muže a ženy.  

Věkové kategorie soutěže: 

Věk soutěžícího k 1.1.2021 

Děti do 8 let (včetně) 

Děti do 11 let (včetně) 

Kadeti 12 - 14 let (včetně) 

Junioři 15 – 17 let (včetně) 
 
O případném sloučení kategorií k sobě charakteristicky nejbližším budou soutěžící včas vyrozuměni. 
Nebude slučováno napříč věkovými skupinami a pohlavím. 


