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19 listopad 2016 rok 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7, ul. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY 21, 35-119 RZESZÓW 

 

Rejestracja i waga: 

- 19 listopada 2016r.: 08.00 – 09.30 – rejestracja Sanda i Taolu (HALA SPORTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7)  

Przypominamy, że do rejestracji może przystąpić tylko cała ekipa. Nieobecność zawodnika przy rejestracji spowoduje 

automatyczne wykreślenie go z list startowych. Zawody odbędą się 19 listopada 2016 r. w godz. 10.00 – 20.00 

 



 

Turniej Pierwszego Kroku rozgrywany będzie wg poniższych konkurencji Taolu oraz w Qingda i dotyczy osób ze stażem treningowym 

mniejszym niż dwa lata i startujących po raz pierwszy w zawodach sportowych (załącznik nr. 3).  

 

Konkurencje „XX PUCHAR POLSKI WUSHU” 

 

Kategorie wiekowe - TAOLU: 

1. Formy Tradycyjne: 

- 6 lat 

- 7 – 8 lat 

- 9 - 10 lat  

- 11 - 12 lat  

- 13 - 14lat 

- 15 - 16 lat 

- 17 - 18 lat  

- 18 - 29 lat 

- 30 – 40 lat 

- powyżej 40 lat 

Konkurencje w poszczególnych kategoriach: 

Tradycyjne: 1-Systemy południowe (a-Formy z szablą, b-Formy z mieczem, c-Formy z kijem, d-Formy z włócznią, e-Broń krótka różna i 

giętka, f-Broń długa różna, g-Formy z partnerem (inna)), 2-Systemy północne (a-Formy z szablą, b-Formy z mieczem, c-Formy z kijem, 

d-Formy z włócznią, e-Broń krótka różna i giętka, f-Broń długa różna, g-Formy z partnerem (inna))  

UWAGA! W przypadku ilości mniej niż 4 osoby w konkurencji, konkurencje mogą zostać połączone, np. szabla z mieczem; kij z włócznią  

 

Kategorie wiekowe i wagowe: 

Walki Qingda 

Juniorów: 

6-7 lat 

8-9 lat 

10-11 lat 

12-13 lat 

W wyżej wymienionych kategoriach wiekowych należy wpisać aktualną wagę zawodnika/zawodniczki. 

14-15 lat - chłopcy -48kg, - 52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg 

- dziewczęta -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, - 65kg, +65kg 

16-17 lat - mężczyźni -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, +85kg, 

- kobiety -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, - 65kg, -70kg, +70kg 

 

 

 



 

Seniorów: 

Mężczyźni: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg, -100kg, open 

Kobiety: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70 kg, -75kg, +75kg 

Walki Sanda: 

Juniorów: 

15-16 lat - chłopcy -48kg, - 52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg 

- dziewczęta -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, - 65kg, +65kg 

17-18 lat - chłopcy -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, +85kg, 

- dziewczęta -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, - 65kg, -70kg, +70kg 

Seniorów: 

Mężczyźni: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg, -100kg, powyżej 100 kg 

Kobiety: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70 kg, -75kg, +75kg 

 

Regulaminy:  

- Taolu EWUF, 

- Qingda juniorów do 15 lat PZWS, pozostałe EWUF, 

- Sanda IWUF, 

W kategoriach juniorów walki w pełnym sprzęcie ochronnym do kategorii 17 lat 

 

Zgłoszenia: UWAGA! Zgłoszenia (tylko na formularzach wysyłanych razem z zaproszeniem – załącznik nr 1) mogą być przesłane: e-

mailem – biuro@chowgar.pl, lub dostarczone do biura Szkoły Chow Gar Kung Fu na adres podany powyżej nie później niż do dnia  
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Zgłoszenia telefoniczne nie będą uwzględnione 

 

UWAGA !!! Po terminie zgłoszeń, przyjęcia zgłoszeń absolutnie nie będą uwzględniane. 

 

W dniu zawodów ewentualna zmiana będzie możliwa za zgodą sędziego głównego konkurencji oraz wniesieniu dodatkowej 

opłaty w kwocie 100 zl. 

Przez zmianę należy rozumieć również brak danych wymaganych przy wypełnianiu zgłoszenia, np. podanie błędnych danych ( 

zła kategoria wagowa lub wiekowa zawodnika). 

 

Inf dla klubów zrzeszonych w Polskim Związku Wushu  

Uprzejmie prosi się, aby każdy klub startujący w zawodach wystawił dwóch sędziów czynnie orzekającyh w konkurencjach. 

SĘDZIOWIE muszą być zgłoszeni na osobnych załącznikach (załącznik nr 2). Zgłoszenie musi określać w jakich konkurencjach dany 

sędzia chce sędziować.  



 

 

Opłaty startowe:  

dla Klubów zrzeszonych w PZWushu 

- Taolu/Sanda/Qingda: 100 PLN (bez względu na ilość konkurencji) 

- Sanda/Qingda: 80 PLN 

 

Wszystkie osoby startujące w zawodach powinny wykupić licencje zawodniczą PZWushu: 25 PLN 

 

Kluby nie zrzeszone w Polskim Związku Wushu mają taką samą wysokość opłaty startowej jak w przypadku klubów 

zrzeszonych. Wszystkie opłaty będą przyjmowane na miejscu, akceptujemy również przelew na rachunek bankowy: 

76 1240 2614 1111 0010 2230 3269 

 

 

1) W dniu zawodów Szefowie Szkół muszą mieć z sobą kopię zgłoszenia zawodników. 

 

2) Przy rejestracji dzieci należy okazać dokument zawierający datę urodzenia - Brak tej daty na zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację 

zawodnika. 

3) Przy rejestracji należy złożyć podpisane (w przypadku osób niepełnoletnich - przez rodziców/opiekunów prawnych) oświadczenie o 

odpowiedzialności dla każdego zawodnika. 

4) Zawodnicy startujący w Sanda oraz Qingda zobowiązani są do posiadania ważnej książeczki sportowo lekarskiej z aktualnymi 

badaniami lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza sportowego wyraźnie stwierdzającego o możliwości startu w 

zawodach sportowych w dniu 19.11.2016 r. Nie wymagamy wydruków EKG i EEG. 

5) UWAGA! Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, w konkurencji walk muszą okazać dokumenty zawarcia ubezpieczenia NNW . 

 

W DNIU ZAWODÓW ZAPEWNIAMY NIEDROGI CATERING 

 

Goście zaproszeni:  

- Zarząd Polskiego Związku Wushu, 

- Zarząd Europejskiej Federacji Zhou Jia 

- Prezydent Miasta Rzeszowa 

- Szefowie poszczególnych Szkół Kung Fu oraz przedstawiciele zaproszonych klubów   

 

Organizator:  

Uczniowski Klub Sportowy Chow Gar Kung Fu, 

ul. Bardowskiego 2, 

35-005 Rzeszów 

tel. +48 606 897 211, 

e-mail: biuro@chowgar.pl 


