REGULAMENTO ESPECÍFICO DO WUSHU
1. A competição de Kung Fu/Wushu será de acordo com este Regulamento.
2. Os competidores devem utilizar uniformes em conformidade com as regras de competição de
cada uma das modalidades. Estes devem ser preparados e trazidos pelos próprios competidores.
3. Todo equipamento de competição é de responsabilidade dos atletas, deve estar em boas
condições e atender aos requerimentos das regras de competição de cada uma das
modalidades.
4. Uniforme e equipamentos serão inspecionados antes do atleta entrar na área de competição.
5. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no Regulamento Geral.
5.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral não serão impedidos de competir no seu 1º dia de participação e
terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia de participação,
os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por este Regulamento
serão impedidos de participar.
6. O(a) aluno(a)-atleta deverá obrigatoriamente apresentar a Credencial para a arbitragem em
todas as provas da competição. O atleta que não o fizer não estará autorizado a competir.
6.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
7. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será sumariamente
desclassificado.
8. Técnicos e auxiliares poderão acompanhar o atleta trajando uniforme do Estado, Faculdade ou
Atlética. Não são permitidas bermudas, calça jeans, shorts ou chinelos.
9. As categorias disputadas serão as seguintes:
10. Wushu Taolu (Rotinas);
Wushu Taolu
Feminino (4 categorias)

Masculino (4 categorias)

Changquan + 1 Arma de Norte (Daoshu ou Gunshu ou Jianshu ou
Qiangshu) Combinados

Changquan + 1 Arma de Norte (Daoshu ou Gunshu ou Jianshu ou
Qiangshu) Combinados

Nanquan + 1 Arma de Sul (Nandao ou Nangun) Combinados

Nanquan + 1 Arma de Sul (Nandao ou Nangun) Combinados

Taijiquan + Taijijian Combinados

Taijiquan + Taijijian Combinados

Mão Tradicional + Arma Tradicional Combinados

Mão Tradicional + Arma Tradicional Combinados

11. Wushu Sanda (Combate).
11.1. Na modalidade SANDA, os atletas deverão entregar, no dia da pesagem, um atestado
médico confirmando que estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar
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competições de Wushu – Sanda. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do
médico e ter sido expedido no ano da competição a ser disputada.
Wushu Sanda (Combate)
Feminino (2 categorias)

Masculino (4 categorias)

52Kg

52Kg

60Kg

60Kg
70Kg
80Kg

12. Na competição de Wushu, a contagem de pontos para a apuração do resultado final será
efetuada separadamente para o masculino e para o feminino. A classificação por IES será
computada conforme a tabela abaixo:
Classificação do Wushu
Classificação

Categorias de Peso

1º Lugar

5,0 pontos

2º Lugar

3,0 pontos

3ºs Lugares

2,0 pontos

5ºs Lugares

1,0 ponto

A partir do 6º Lugar

0,5 ponto

12.1. Em caso de empate no resultado final, será considerada vencedora a IES que detiver o
maior número de primeiros lugares. Persistindo o empate, a IES que detiver o maior
número de segundos lugares, e assim sucessivamente, até que se obtenha o desempate.
13. Cada competidor poderá se inscrever em apenas uma categoria de Wushu Taolu (Rotinas).
14. A competição de Wushu Taolu (Rotinas) será conduzida de acordo com a edição de 2005 da
Regra Internacional de Competição de Wushu Taolu da IWUF, e utilizará o método de pontuação
sem Nandu (dificuldade). Desta forma, as rotinas podem conter ou não elementos de
dificuldade.
15. Todas as rotinas são permitidas, desde que atendam os critérios de movimentos obrigatórios
para sua respectiva categoria.
16. Exigência de tempo: Para Changquan, Daoshu, Jianshu, Gunshu, Qiangshu, Nanquan, Nandao e
Nangun, tempo de execução mínimo de 01 (um) minuto e 20 (vinte) segundos; para Taijiquan e
Taijijian, tempo de execução entre 03 (três) e 04 (quatro) minutos.
17. Na competição de Wushu Sanda, o sistema de eliminatória simples será adotado. Se houver três
lutadores em uma categoria, todos se enfrentarão no sistema de rodízio.
18. Os competidores classificados em 1º, 2º e 3º lugares serão premiados com medalhas
personalizadas do evento.
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19. Nas categorias de Sanda, os atletas que perderem na fase semifinal serão premiados como 3º
lugar.
20. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.
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