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1. Czech open wushu Brno 

Soutěž se koná pod hlavičkou 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: 2. 4. 2022 (sobota) 

Místo konání: Hala míčových sportů, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno 

 
 
Pravidla:   

- Soutěžní pravidla České federace wushu (vytvořeno dle pravidel EWuF) 
https://czechwushu.cz/?page_id=142&lang=cs. 

- Taolu rozhodčí skupiny A a B. Skupina C pouze pro kadety, juniory a dospělé ve sportovním 
wushu. Duilian pouze rozhodčí B.  

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

- Věk soutěžícího se počítá k 1. 1. 2022. 

- Platforma na taolu – soutěžní koberce 8x14 m. 

- Všichni účastníci by měli mít na zřeteli pravidla WADA vzhledem k antidopingu, tak jak byla 

přijata Českou federací wushu: https://czechwushu.cz/?page_id=142&lang=cs. 

- Závodník začátečník (tj. závodník bez předchozího startu na soutěži) může cvičit pouze 
1 sestavu, a to v kategorii pro začátečníky. 

- Soutěž se uskuteční podle aktuálně platných opatření proti šíření COVID 19. 

 

Pro trenéry: 

- Zaregistrovat své závodníky do jejich kategorií nejpozději do 24. 3. 2022 
na www.czechwushu.cz. 

- Dodatečné přihlášení závodníka je možné (do již sloučených kategorií), je zpoplatněno 
částkou 200 Kč navíc ke startovnému. 

- V den soutěže v době prezence přinést pro kontrolu hromadnou přihlášku svých závodníků – 
pouze jeden člověk za celý tým. Tento člověk zároveň provede platbu za celý tým. 

- Převzít zodpovědnost za své svěřence před soutěží a v jejím průběhu. 
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Časový rozvrh: 

8.00 – 8.30 hod. Prezence závodníků 

8.45 hod.       Slavnostní zahájení soutěže 

15.00 hod.   Zakončení soutěže 

 

Startovné:   
200 Kč jeden start a 400 Kč vícenásobný start. Platba v Eurech je možná (8 €/16 €). 

 

Ceny:  

Diplom a medaile pro první až třetí místo. 

Pohár pro první místo při dostatečném obsazení kategorie (minimálně 4 závodníci v kategorii). 

 

Občerstvení: V hale jsou umístěny nápojové a občerstvovací automaty. Restaurace a obchody se 
nacházejí v přilehlém obchodním centru Campus Square, přes ulici. 
 
Parkování: Velké parkoviště je v bezprostřední blízkosti haly, další u obchodního centra Campus 
Square, přes ulici. 

 

Ostatní: 

Pro diváky je určena tribuna, na palubovku mohou pouze závodníci, trenéři a rozhodčí 
v sálové obuvi. 

Soutěžící musí mít odpovídající oblečení a obuv pro sportovní i tradiční taolu. Pro sportovní wushu 
musí být odpovídající zbraně dle pravidel ČFW. Při nedostatečném obsazení kategorií (méně než 4) 
soutěžícími má právo pořadatel soutěže kategorie sloučit! Případné sloučení kategorií je dle sobě 
charakteristicky nejbližších. O sloučení kategorií budou soutěžící včas vyrozuměni. 

Body do národního žebříčku ČFW budou udělovány jen členům federace dle jejich skutečného 
umístění. 
 

Minimální časové limity pro tradiční wushu a duilian:  
20 sec - děti do 8 let  

30 sec - děti do 11 let  
40 sec - kadeti  
50 sec - junioři, dospělí  
 
Povinné sestavy pro sportovní wushu:  
Changquan: 
16 forem pro děti do 8 let  
32 forem pro děti do 11 let  
1. set mezinárodních forem pro kadety  
2., 3. set mezinárodních forem a samostatně tvořené sestavy pro juniory a dospělé  
 
Nanquan: 
16 forem pro děti do 8 let  
32 forem pro děti do 11 let  
1. set mezinárodních forem pro kadety  
1. a 3. set a vytvořené sestavy pro juniory a dospělé 
 
 
 
 



 

 
 
 
Soutěžní kategorie taolu:  
Tradiční severní pěst  
Tradiční jižní pěst  
Tradiční krátká zbraň  
Tradiční dlouhá zbraň  
Tradiční ohebná zbraň  
Tradiční párová zbraň  
Sportovní changquan  
Sportovní nanquan  
Sportovní jianshu/daoshu  
Sportovní gunshu/qiangshu  
Sportovní nandao  
Sportovní nangun  
Duilian – se zbraněmi, beze zbraně  
 
 
Kategorie budou rozděleny na muže a ženy  
Věkové kategorie soutěže:  
Věk soutěžícího k 1. 1. 2022  
Děti do 8 let (včetně)  
Děti 9 - 11 let  
Kadeti 12 - 14 let  
Junioři 15 - 17 let  
Dospělí 18 – 35 let  
Dospělí 36 let a více 
Začátečníci děti do 11 let 
Začátečníci kadeti do 14 let 
Začátečníci junioři do 17 let 
Začátečníci dospělí 18 let a více 
 
 


