Data: 16.04.15

Circular wu shu núm: 2

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE WU SHU
Benvolguts presidents/es, directors/es i entrenadors/es de club,
Us convidem al Campionat de Catalunya de Wushu 2015, que segueix les
especificacions que a continuació es detallen:
Data:

Diumenge 26 de Abril de 2015

Lloc:

Poliesportiu de Badía del Vallès
Avda. Via de la Plata, s/n
BADIA DEL VALLÈS

Horari:

Diumenge matí de 9,30 a 14,00 hores.

Pesatge i Control Documentació:
Diumenge matí a les 9,00
Requisits Participació:
Els competidors han d'estar afiliats a un Club federat en la
present temporada 2015. A més al moment del pesatge i
control és requisit necessari presentar la següent
documentació:
• Llicencia temporada 2015
• Document Nacional d'Identitat Original o Passaport
• Autorització Materna/Paterna per als menors d'edat.
Edat dels participants:
• Formes Wushu Infantil, a partir de 4 anys
• Sanda és necessari tenir els 18 anys complerts i
Màxim 35.
• Qinda a partir de 10 anys fins als 18 anys

Inscripcions:Solament s'admeten inscripcions mitjançant el model
d'arxiu Excel a federacio@fedecatjudo.cat amb còpia
a miquelaccio@hotmail.com. La data màxima per
enviar les inscripcions es el dia 21 d´abril de 2015.
Arbitratge:

Per al bon desenvolupament del campionat és
convenient que cada Club Federat aporti 1 Àrbitre
Col·legiat durant la present temporada 2015.

Uniformitat: La vestimenta oficial per Taolu és uniforme xinès i sabatilles
esportives i per Sanda pantalons curts i negre i samarreta.
Els àrbitres vestiran amb l'uniforme reglamentari. No
s'admetrà altre tipus de vestimenta.
Participació: No hi ha límit en les modalitats en que cada competidor
pot participar
Categoríes: Les incloses en el model d'arxiu Excel. En el cas de que no
hi hagi un nombre mínim de participants s’agruparan
categories.
Temps d'actuació:
• Formes, Taijiquan de 4 a 5 minuts i Taiji amb armes entre 3
i 4 min
• Resta d'Estils mínim 1 minut, no hi ha màxim.
• Duilian entre 50 segons i 2 minuts.
Reglament: Oficial publicat per EWUF.
Trofeus: diplomes pel 1º, 2º i 3º classificat.

Miguel A Cantero
Delegat

Fermín Parra
Vist I plau President

