Čtvrtý Mezinárodní Festival v Taiji
Poprvé i možnost účasti on-line
PROPOZICE
POŘADATEL:
Česká Federace Wushu ve spolupráci s TAICHI PRAHA

DATUM:
Neděle, 20. června 2021
V případě, že máte zájem účastnit se klasického festivalu, který se, pokud to proti pandemická
opatření dovolí, bude konat 19.června 2021 v Praze na Zbraslavi, prosím přečtěte si Propozice
pro klasický festival, které jsou rovněž přiloženy k tomuto e-mailu.

MÍSTO KONÁNÍ:
On-line

PŘIHLÁŠKA:
Přihlášení na festival probíhá nahráním videa požadované kategorie do 14.června 2021 na
webové rozhraní, které bude upřesněno po zaslání předběžných přihlášek
Předběžnou registraci je nutné provést do 23. května 2021, zasláním vyplněné Tabulky
on -line 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:
130,- Kč první start, 55,- Kč každý další start. Počet startů není omezen. Startovné je nutné
uhradit převodem na účet č. 2200803552/2010společně za zasláním finální přihlášky
V případě, že se účastníte klasického festivalu 19. června v Praze na Zbraslavi, je pro vás účast
na on- line festivalu zdarma

ROZHODČÍ:
•
•

Hlavní rozhodčí: Jitka Rychnovská
4 rozhodčí skupiny B hodnotící celkový dojem

PRAVIDLA:
•

Pravidla České Federace Wushu v souladu s pravidly EWUF, která jsou přílohou
festivalových propozic

FESTIVALOVÉ KATEGORIE:
Skupina A: Junioři do 14ti let

Skupina B: Junioři 15 – 17 let

(narození do 31.12.2006)

(narození od 1.1.2005 do 31.12.2003)

•
•

Taiji quan
Taiji zbraně

Skupina C: Muži do 35 let
•
•
•
•
•
•
•

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 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 Taiji quan
Yang Taiji quan
Taiji quan ostatní styly
Chen Taiji jian
YangTaiji jian
Taiji jian ostatní styly
Taiji ostatní zbraně

•
•

Taiji quan
Taiji zbraně

Skupina D: Ženy do 35 let
•
•
•
•
•
•
•

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 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 Taiji quan
Yang Taiji quan
Taiji quan ostatní styly
Chen Taiji jian
YangTaiji jian
Taiji jian ostatní styly
Taiji ostatní zbraně

Skupina I:
•

Taiji quan a taiji zbraně páry a skupiny všechny styly

Bližší program kategorií bude k dispozici po ukončení registrace. Při nedostatečném obsazení
kategorií (méně než 4) má pořadatel festivalu právo kategorie sloučit k sobě charakteristicky

nejbližším nebo je zrušit. O případném sloučení nebo zrušení kategorií budou účastníci včas
vyrozuměni!

ČASOVÝ LIMIT:
Časový limit je 1-2 minuty. Časový limit se počítá od zahájení cvičení po jeho ukončení.
Čas před zahájením cvičení a po jeho ukončení se do limitu nepočítá.

OBLEČENÍ:
Taiji oblek s dlouhým rukávem, výšivky a aplikace jsou povoleny, obuv na taiji

SOUTĚŽNÍ PLOCHA:
Soutěžní plocha není stanovena. Video je možné natočit venku i vevnitř, je možný jakýkoliv rovný
povrch

POŽADAVKY NA VIDEO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Video musí být natočeno na šířku, nejlépe na mobil
Mobilem/kamerou může být lehce otáčeno na pravou a levou stranu po směru cvičení,
nesmí se pohybovat nahoru a dolů a přibližovat či oddalovat
Video se nesmí stříhat ani jinak upravovat
Zaslané video musí být označeno jménem a příjmením, věkem, předváděnou kategorií,
a pohlavím (muž/žena), např: Petr Nový, 37 let, chen taiji quan, M
Sestava musí začínat i končit čelním pohledem
Nejsou žádné povinné prvky, v celkovém vzhledu se hodnotí i nápad a pestrost v krátkém
časovém limitu
Na začátku a na konci musí být pozdrav, není nutné se představovat
Cvičenec musí mít na videu zachycenou celou postavu od hlavy až po chodidla po celou
dobu cvičení
Video nesmí být staršího data než 1. května 2021
U videa je povolena hudba v pozadí

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
Výsledky budou vyhlášeny on-line 21.června 2021 a zaslány prostřednictvím e-mailu všem
trenérům a školám

CENY:
Elektronické diplomy a medaile
Pro bližší informace nás kontaktujete na e -mailu:

Partneři a sponzoři akce:

taijifestival.praha@email.cz

