L.dz.01/05/2021

Warszawa 2021-05-07

XXVII Otwarte Mistrzostwa Polski Wushu Kungfu
1. Data i lokalizacja
Polski Związek Wushu zaprasza serdecznie na XXVII Otwarte Mistrzostwa Polski Wushu
Kungfu, które odbędą się w dniach 12-13 czerwca 2021, na hali sportowej Centrum Sportu
Wilanów, ul. Wiertnicza 26A, Warszawa.

2. Rejestracja i ważenie
Centrum Sportu Wilanów, ul. Wiertnicza 26A, Warszawa – sala konferencyjna I piętro.





11.06.2021 w godz. 19.00 - 22.00:
Rejestracja drużyn w konkurencjach form tradycyjnych, form sportowych i form
wewnętrznych będących w programie zawodów w dniu 12.06.2021, sesja I – II.
Można będzie również rejestrować zawodników w konkurencjach rozgrywanych
w dniu 13.06.2021.
12.06.2021 w godz. 8.00 – 10.00. Rejestracja i ważenie zawodników
w konkurencjach walk Sanda/Qingda
12.06.2021 w godz. 11.00 – 14.00. Rejestracja zawodników w konkurencjach form
tradycyjnych i Wing Chun, rozgrywanych w dniu 13.06.2021.

Rejestracji dokonuje kierownik ekipy. Dokumenty wymagane do rejestracji:
1. Wydruk zgłoszenia zawodników z systemu funkytool,
2. Polisy NWW dla zawodników na czas trwania zawodów,
3. Oświadczenie zawodników (druk dostępny na stronie pzwushu.pl),
4. Zaświadczenia lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wushu kungfu lub udziału
w zawodach sportowych,
5. Legitymacje członkowskie PZ Wushu potwierdzających ważność licencji zawodniczych
na 2021 rok.
UWAGA:
1. Podczas rejestracji i ważenia w konkurencjach Sanda / Qingda wymagana jest
obecność wszystkich zgłoszonych zawodników. Nieobecność zawodnika podczas
ważenia, skutkuje skreśleniem z list startowych.
2. Przy rejestracji walk Sanda/Qingda należy posiadać dokument ze zdjęciem
potwierdzający datę urodzenia. Brak dokumentu będzie skutkować skreśleniem
z listy startowej. W w/w sytuacjach opłata startowa nie będzie zwracana.
3. W przypadku wycofania zawodnika z udziału w mistrzostwach dopiero podczas
rejestracji, opłata startowa nie będzie zwracana.
4. Zgłoszenie dodatkowych zawodników podczas rejestracji na zawodach nie zgłoszonych
w formie elektronicznej, nie będzie możliwe.

1

Kluby i sędziowie zgłoszeni na zawody muszą posiadać aktualne licencje PZ Wushu na
2021 rok.

3. Ramowy program zawodów


Konkurencje form:
1. Sobota, 12.06.202
 Sesja I, plansza A, w godz. 9.00 – 14.00:
Formy Taijiquan (Tai Chi) – wszystkie konkurencje.


Sesja I, plansza B, w godz. 9.00 – 13.00:
Formy tradycyjne – konkurencje juniorów.



Sesja II, plansza A, w godz.16.00 – 20.00:
Formy sportowe - wszystkie konkurencje.



Sesja II, plansza B, w godz. 14.00 – 17.00:
Formy tradycyjne – konkurencje juniorów.

2. Niedziela 13.06.2021
 Sesja I, plansza A, w godz. 9.00-12.00:
Formy tradycyjne – konkurencje seniorów




Sesja II, plansza A, w godz. 13.00-15.00:
Formy tradycyjne – konkurencje seniorów

Konkurencje walk Sanda/Qingda:
1. Sobota, 12.06.2021
 Platforma leitai, w godz. 13.00 – 18.00:
Wszystkie kategorie wagowe seniorów
2. Niedziela 13.06.2021
 Platforma leitai, w godz. 9.00-16.00:
Wszystkie kategorie wagowe dzieci i juniorów

UWAGA:
Istnieje możliwość pojawienia się zmian w programie zawodów po zakończeniu
rejestracji, ze względu na ilość zgłoszeń.

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej od 16.05.2021 do 30.05.2021
do godz. 23.59. Link do rejestracji elektronicznej: http://funkytool.pl/
Podczas rejestracji obowiązuję hasła i loginy z rejestracji elektronicznej z XXVI Otwartych
Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski Wushu Kungfu w 2020 roku.
Pytania dotyczące procesu rejestracji można zgłaszać na adres mailowy:
michal.ignatowicz@yahoo.com
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Prosimy o wpisywanie w I terminie, tj.: 16-30.05.2021 maksymalnej liczby planowanych
zawodników, ze względu na kwestie organizacyjne i planowanie programu zawodów.
Po upływie terminie rejestracji, będzie możliwe dokonanie zmian do dnia 05.06.2019.
Po tym terminie wszystkie zmiany będą wymagały zgody biura zawodów
i sędziego głównego konkurencji oraz wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 200 PLN.
UWAGA!




We wszystkich konkurencjach taolu i walk sanda/qingda w przyporządkowaniu
kategorii wiekowej, należy uwzględnić wiek zawodnika na dzień 01.01.2021 (zgodnie
z regulaminami IWUF).
Prosimy o wpisywanie pełnych dat urodzenia zawodników podczas rejestracji
elektronicznej.

5. Konkurencje i kategorie wiekowe
UWAGA!
 Każdy zawodnik może wystartować w maksymalnie 3 (trzech) konkurencjach
indywidualnych oraz 1 (jeden) raz w konkurencji duilian.
 We wszystkich konkurencjach form, w przypadku zgłoszenia mniej niż
4 (czterech) zawodników w danej konkurencji, może ona zostać połączona
z inną konkurencją.

 Formy sportowe i Taijiquan (Tai Chi):
Kategorie wiekowe i konkurencje:
Juniorzy - formy obligatoryjne:
 Grupa C - do 12 lat (zawodnicy tej grupy mogą również startować w grupie A i B)
 Grupa B - 12 - 14 lat (zawodnicy mogą również startować w grupie A)
 Grupa A - 15 - 17 lat (zawodnicy tej grupy mogą również startować
w konkurencjach form układanych seniorów
Seniorzy - formy obligatoryjne:
 Ukończone 18 lat - 39 lat
 Ukończone 40 lat - 60 lat
 powyżej 60 lat
Seniorzy - formy układane (z wyłączeniem Taijiquan):
 Ukończone 18 lat

 Formy tradycyjne
Kategorie wiekowe:
 do 12 lat
 12-14 lat
 15-17 lat
 18-39 lat
 40-60 lat
 powyżej 60 lat
Konkurencje:
 systemy południowe
 systemy północne
 formy z szablą
 formy z mieczem
 formy z kijem
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formy z włócznią
broń krótka różna i giętka
broń długa różna (inna)
duilian

 Wing Chun
Kategorie wiekowe i konkurencje:
 do 12 lat
 12-14 lat
 15-17 lat
 18-39 lat
 40-60 lat
 powyżej 60 lat
Formy ręczne:
 forma pierwsza - Shil Lim Tao (Siu Nim Tao, Xiunimtau)
 forma druga - Chum Kil (Chum Kiu, Xunqiao)
 forma trzecia - Bil Jee (Biu Tze, Biaozhi)
Formy z bronią:
 miecze motylowe - Bart Cham Dao (Hudie Shungdao)
 długi kij - Look Dim Bun Kwun (Liudianban Gun)

 Pierwszy krok
Konkurencje i kategorie:
 Wu Bu Quan (5 ruchów): dla dzieci do 9 lat
 1 duan Changquan: dla dzieci do 12 lat
 32 Changquan: dla dzieci i młodzieży do 15 lat

 Walki Sanda/Qingda
Sprzęt ochronny:
We wszystkich kategoriach sanda i qingda obowiązuje sprzęt ochronny określony
w regulaminach IWUF. Sprzęt ochronny dla zawodników zapewniają we własnym zakresie
kluby. Sprzęt ochronny do walk obejmuje:
 kask (niezabudowany)
 pancerz
 ochraniacze na stopy i podudzie
 suspensor,
 ochraniacz na szczękę (od 13 lat obowiązkowo).
Waga rękawic:
- Dzieci, juniorzy, kobiety, seniorzy do 65 kg - 8 OZ,
- Seniorzy od -70 kg do -90 kg - 10 OZ,
- Seniorzy od 90 kg - 12 OZ,
Kategorie wiekowe i wagowe Qingda:




dzieci do 8 lat (chłopcy i dziewczęta)
dzieci 9-10 lat (chłopcy i dziewczęta)
dzieci 11-12 lat (chłopcy i dziewczęta)
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W/w kategoriach należy podać aktualna wagę zawodnika.


Kategoria wiekowa juniorzy młodsi 13-14 lat:
chłopcy i dziewczęta (kg): -39, -42, -45, -48, -52, -56, -60, +60



Kategoria wiekowa juniorzy 15-16 lat:
chłopcy (kg): -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -80, +80
dziewczęta (kg): -48, -52, -56, -60, - 65, +65



Kategoria wiekowa juniorzy 17 lat:
chłopcy (kg): -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -80, +80
dziewczęta (kg): -48, -52, -56, -60, - 65, -70, +70



Kategoria wiekowa seniorzy 18 – 40 lat:
mężczyźni (kg): -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -80, -85, -90, +90
kobiety (kg): -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70,

Kategorie wiekowe i wagowe Sanda:


Kategoria wiekowa juniorzy 15 - 16 lat
chłopcy (kg): -48, - 52, -56, -60, -65, -70, -75, -80, +80
dziewczęta (kg): -48, -52, -56, -60, -65, +65



Kategoria wiekowa juniorzy 17 lat
chłopcy (kg): -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -80, -85, +85
dziewczęta (kg): -48, -52, -56, -60, - 65, -70, +70



Kategoria wiekowa seniorzy 18–40 lat:
mężczyźni (kg): -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -80, -85, -90, +90
kobiety (kg): -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70

6. Regulaminy
Podczas XXVII Otwartych Mistrzostw Polski Wushu Kungfu będą obowiązywały następujące
regulaminy w poszczególnych konkurencjach:
 Formy sportowe - regulamin IWUF
 Formy Taijiquan (Tai Chi) – regulamin IWUF
 Formy tradycyjne – regulamin IWUF i PZ Wushu
 Sanda/Qingda juniorów i seniorów regulamin IWUF i PZ Wushu
 Konkurencje Wing Chun - regulamin EWUF
 Zawody 1 kroku (dla początkujących) - regulamin PZ Wushu.

7. Sędziowie
Każdy klub musi wystawić co najmniej jednego sędziego, do sędziowania przez cały czas
trwania zawodów. Kluby członkowskie, które nie zgłoszą sędziów, ponoszą dodatkową opłatę
w wysokości 500 PLN. Wszyscy zgłoszeni sędziowie muszą posiadać certyfikat ukończenia
kursów PZ Wushu oraz opłaconą licencję na 2021 rok.

8. Opłaty startowe
Kluby członkowskie Polskiego Związku Wushu:
 Konkurencje form: 20 PLN za każdą konkurencję
 Sanda/Qingda: 60 PLN
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Kluby niezrzeszone:
 Konkurencje form: 40 PLN za każdą konkurencję
 Sanda/Qingda: 100 PLN
Dla zawodników nieposiadających aktualnych licencji na rok 2021 obowiązuje dodatkowo
licencja jednorazowa: 40 PLN
UWAGA:
Opłaty za start oraz licencje prosimy dokonywać przelewem na rachunek:
Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa:
Konto numer: 07 1750 0009 0000 0000 2252 5697
W indywidualnych przypadkach będzie możliwość dokonania opłaty w formie gotówkowej
podczas rejestracji w biurze zawodów. Prosimy o wcześniejszą informację o takiej formie
wpłaty na adres: biuro@pzwushu.pl

9. Zakwaterowanie
Prosimy o przesyłanie wstępnego zapotrzebowania na pokoje hotelowe. Zwrotnie zostaną
wysłane
informacje
o
miejscu
zakwaterowania,
warunkach
cenowych
i potwierdzenie rezerwacji.

10. Biuro zawodów - kontakt
Sprawy organizacyjne:
Dariusz Piwowarski - Sekretarz Generalny, mail: d.piwowarski@pzwushu.pl
Opłaty i licencje:
Anna Włodarczyk – Skarbnik, mail: a.wlodarczyk@pzwushu.pl
Biuro zawodów:
Polski Związek Wushu, ul Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
mail: biuro@pzwushu.pl, tel. +48 22 628 90 84, kom. +48 507 088 465

Zarząd PZ Wushu

BIURO (OFFICE): Arena Ursynów I Ul. Pileckiego 122 02-781 Warszawa
teł/fax +48 22 628 90 841 e-mail: biuro@pzwushu.pl www.pzwushu.pl
NIP: 525-22-31-428 REGON: 017478926 KRS 0000086373
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