
 

 

 
 

 

 

Čtvrtý Mezinárodní Festival v Taiji 

 

PROPOZICE 
 

POŘADATEL: 

 
Česká Federace Wushu ve spolupráci s  TAICHI PRAHA  

  

ORGANIZACE A VEDENÍ FESTIVALU: 

Jitka Rychnovská, Jana Kovářová  – e-mail: taijifestival.praha@email.cz,                             

tel: +420 723 350 052, +420 720 664 502 (info, registrace) 

 

DATUM:  

   
Sobota, 19. června 2021  

 

V případě, že se festival nebude moci kvůli proti pandemickým opatřením konat, je možnost 

účastnit se on-line verze festivalu 20.června 2021 , jehož propozice jsou rovněž přiloženy 

k tomuto e-mailu  

  

MÍSTO KONÁNÍ:  

T.J. Sokol Zbraslav 

Adresa: 

U Lékárny 597,  

156 00 Praha 5 - Zbraslav 

GPS:  49.9749625N, 14.3947364E 

 

Spojení MHD 

Ze Smíchovského nádraží autobusem č. 129, 241a 318  na zastávku Zbraslavské náměstí. Po 

výstupu z  autobusu se otočit, přejít  silnici a parkoviště , a pokračovat  rovně ulicí Žitavského 

a poté první ulicí doprava . 

Příměstskými autobusy 314, 320, 338,361 a 390 ze zastávky Smíchovské nádraží na 

zastávku Zbraslavské náměstí, pokračovat rovně ve směru jízdy autobusu ulicí Žitavského, a 

pak první ulicí vpravo.  
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Z Libuše a Modřan autobusem č. 165 na zastávku Zbraslavské náměstí, přejít silnici, 

pokračovat rovně proti směru  jízdy autobusu  ulicí Žitavského, a pak první ulicí vpravo .  

REGISTRACE: 

Předběžnou registraci je nutné provést do 23. května 2021, zasláním vyplněné Tabulky 

účastníků a jejich kategorií  na e-mailovou adresu: taijifestival.praha@email.cz. 

Finální přihlášku je pak nutné odeslat  do 4.června 2021  

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY – STARTOVNÉ: 

 
400,- Kč (16 EUR) první start, 150,- Kč (6 EUR) každý další start  

 

Počet startů není omezen  

Startovné je nutné uhradit v  hotovosti nejpozději v  den konání festivalu při prezenci účastníků, 

popř. zaslat společně s  finální přihláškou na č. bankovního účtu  2200803552/2010 

  

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU:  

 
Prezence účastníků proběhne dne 19.června 2021 od 9:00 do 10:30 hodin.  K prezenci přinese 

jeden zástupce vyplněnou Tabulku účastníků a jejich kategorií  společně s podepsaným 

Prohlášením o odpovědnosti za každého člena týmu.  Pro osoby mladší 18-ti let je ještě 

nutné dodat podepsaný Písemný souhlas zástupce nezletilého  

 

ČASOVÝ ROZVRH: 

• 09:00 – 10:30 – Prezence, kontrola listin, administrativa a platba startovného  

• 10:30 – 11:00 - Porada rozhodčích  

• 11:00 – 17:00 - Festival 

Vyhlašování výsledků  bude probíhat průběžně  

PRAVIDLA: 

• pravidla České Federace Wushu  v souladu s pravidly EWUF, která jsou přílohou 

festivalových propozic a budou k  dispozici po celou dobu festivalu.  

• soutěžní plocha 7 × 12 m  

 

ROZHODČÍ 

• Hlavní rozhodčí: Jitka Rychnovská  

• 3 rozhodčí skupiny B (celkový dojem)  

 

ČASOVÉ LIMITY: 

• Taiji pěst: 3:00 – 4:00 min. 

• Taiji zbraně: max. 3:00 min.  

• Taiji páry a skupiny: max 5:00 min.  

U základních sestav se časový limit nepočítá a sestavu je nutné předvést celou!  
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FESTIVALOVÉ KATEGORIE: 

Skupina A: Junioři do 14ti let 

(narození do 31.12.2006) 

• Taiji quan  

• Taiji zbraně 

 

Skupina C: Muži do 35 let 

• Chen Taijiquan základní sestavy:   

o 13 forem velmistr Zhu Tiancai 

o 13 forem mistr Chen Bing 

o 18 forem velmistr Chen Xiaowang 

o 9 forem velmistr Chen Xiaowang   

• Chen Taiji quan   

• Yang Taiji quan   

• Taiji quan ostatní styly  

• Chen Taiji jian  

• YangTaiji jian  

• Taiji jian ostatní styly  

• Taiji ostatní zbraně 

Skupina E: Muži 36 – 50 let 

• Chen Taijiquan základní sestavy:   

o 13 forem velmistr Zhu Tiancai 

o 13 forem mistr Chen Bing 

o 18 forem velmistr Chen Xiaowang 

o 9 forem velmistr Chen Xiaowang   

• Chen Taiji quan   

• Yang Taiji quan   

• Taiji quan ostatní styly  

• Chen Taiji jian  

• YangTaiji jian  

• Taiji jian ostatní styly  

• Taiji ostatní zbraně 

Skupina G: Muži 50 + 

• Chen Taijiquan základní sestavy:   

o 13 forem velmistr Zhu Tiancai 

o 13 forem mistr Chen Bing 

o 18 forem velmistr Chen Xiaowang 

o 9 forem velmistr Chen Xiaowang   

• Chen Taiji quan   

• Yang Taiji quan   

• Taiji quan ostatní styly  

• Chen Taiji jian  

• YangTaiji jian  

• Taiji jian ostatní styly 

• Taiji ostatní zbraně 

Skupina B: Junioři 15 – 17 let 

(narození od 1.1.2005 do 31.12.2003) 

• Taiji quan 

• Taiji zbraně 

 

Skupina D: Ženy do 35 let 

• Chen Taijiquan základní sestavy:   

o 13 forem velmistr Zhu Tiancai 

o 13 forem mistr Chen Bing 

o 18 forem velmistr Chen Xiaowang 

o 9 forem velmistr Chen Xiaowang   

• Chen Taiji quan   

• Yang Taiji quan   

• Taiji quan ostatní styly  

• Chen Taiji jian  

• YangTaiji jian  

• Taiji jian ostatní styly  

• Taiji ostatní zbraně  

Skupina F: Ženy 36 – 50 let 

• Chen Taijiquan základní sestavy:   

o 13 forem velmistr Zhu Tiancai 

o 13 forem mistr Chen Bing 

o 18 forem velmistr Chen Xiaowang 

o 9 forem velmistr Chen Xiaowang   

• Chen Taiji quan   

• Yang Taiji quan   

• Taiji quan ostatní styly  

• Chen Taiji jian  

• YangTaiji jian  

• Taiji jian ostatní styly 

• Taiji ostatní zbraně  

Skupina H: Ženy 50 + 

• Chen Taijiquan základní sestavy:   

o 13 forem velmistr Zhu Tiancai 

o 13 forem mistr Chen Bing 

o 18 forem velmistr Chen Xiaowang 

o 9 forem velmistr Chen Xiaowang   

• Chen Taiji quan   

• Yang Taiji quan   

• Taiji quan ostatní styly  

• Chen Taiji jian  

• YangTaiji jian  

• Taiji jian ostatní styly  

• Taiji ostatní zbraně 

Skupina I:  

• Taijiquan a taiji zbraně páry a skupiny všechny styly  



Taiji quan a taiji  zbraně páry a skupiny vššechny Bližší program startů kategorií a disciplín bude 

k dispozici po ukončení registrace. Při nedostatečném obsazení kategorií a disciplín (méně než 4) 

má pořadatel festivalu právo kategorie sloučit k  sobě charakteristicky nejbližším nebo je zrušit. 

O případném sloučení nebo zru  šení kategorií budou účastníci včas vyrozuměni!  

PARKOVÁNÍ: 

Návštěvníci festivalu mohou parkovat na parkovišti na Zbraslavském náměstí,               

v ulici U Lékárny nebo v  ulici Hauptova 

UBYTOVÁNÍ: 

Je možné zajistit ve spolupráci s organizátory festivalu. 

 

Partneři a sponzoři akce:



 

 


