
 
 

DAS COMPETIÇÕES DE WUSHU INTERNO - ANEXO 

 

 

DA ARBITRAGEM DE TAOLUS INTERNOS 

 
Artigo 1º. - As competições das categorias TAIJIQUAN ABSOLUTO OPCIONAL e TAIJIJIAN ABSOLUTO OPCIONAL do 

XXVI Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2015  serão regidas pelas regras elaboradas com base nos Regulamentos 

Oficiais da IWUF – International Wushu Federation (versão 2010). A mesa julgadora é constituída por 10 árbitros, sendo um 

Central, e o restante dividido em grupo A, que julga a qualidade de movimento; grupo B, que juntamente com o árbitro 

central julga a performance geral e descontos; e grupo C, que julga os movimentos com grau de dificuldade (nandu); 

Grupo A – QUALIDADE DE MOVIMENTO - julga a qualidade de movimento, que vale no máximo 5,0 pontos. O atleta 

inicia a prova tendo 5,0 pontos; a sua nota final será este valor menos todos os descontos devido a erros de movimentos 

cometidos durante a performance, limitando-se o total de descontos a 5,0 pontos. Quanto a erros cometidos e valores de 

desconto, referir-se aos Regulamentos Oficiais da IWUF: o desconto será de 0,10 para cada falha no cumprimento dos 

padrões dos movimentos da rotina (ver Tabelas III e IV); o desconto será de 0,10 a 0,30 para outros erros (ver Tabelas V e 

VI). 

Grupo B – PERFORMANCE GERAL – julga o NÍVEL da apresentação, enquadrando o competidor em um dos três níveis e 

um dos nove subníveis graduados, conforme a aptidão do competidor em mostrar o seu taiji, valendo o máximo de 3,0 

pontos; julga também a COREOGRAFIA, computando os descontos devido a erros na execução das rotinas, i.e., erros 

devido a divergência de forma ou diagramação da rotina proposta pelo competidor. Quanto a estes erros, referir-se aos 

Regulamentos Oficiais da IWUF (ver a Tabela VII; as deduções são de 0,1, exceto quando especificado outro valor). Os 

árbitros do Grupo B tomarão como base as anotações descritas pelo atleta no “Formulário para Movimentos Compulsórios 

em Taolu Interno Opcional”, entregue OBRIGATORIAMENTE pelo atleta juntamente com sua ficha de inscrição. 

Grupo C – MOVIMENTOS COM GRAU DE DIFICULDADE (NANDU) - julga os movimentos com grau de dificuldade 

propostos pelo competidor no “Formulário de Movimentos de Dificuldade”, que deve ser OBRIGATORIAMENTE entregue 

juntamente com a ficha de inscrição. A nota máxima de pontos é proposta pelo competidor, não excedendo de 2,0 pontos. 

Os movimentos corretamente executados recebem notas que comporão a nota final deste grupo; quanto ao critério, referir-

se aos Regulamentos Oficiais da IWUF. 

 

Artigo 2º. - As competições das categorias TAIJIQUAN AVANÇADO 3° CONJUNTO, YANG E CHEN STANDARD e 

TAIJIJIAN 3° CONJUNTO, YANG E CHEN STANDARD do XXVI Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2015  serão 

regidas pelas regras elaboradas com base nos Regulamentos Oficiais da IWUF – International Wushu Federation (versão 

2010). A mesa julgadora é constituída por 10 árbitros, sendo um Central, e o restante dividido em grupo E, que julga a 

execução (qualidade) de movimento, grupo P, que junto com o Árbitro Chefe julga a performance (geral) e descontos, e  

grupo D, que julga os graus de dificuldade. 

§ 1º  Grupo E: Composto de três árbitros, julga a execução (qualidade) de movimento valendo no máximo 7 pontos. O 

atleta inicia a competição com 7 pontos que vão sendo deduzidos de acordo com os erros de movimentos cometidos 

durante a execução do taolu, limitando-se o total de desconto a 7 pontos.  

§ 2º  Grupo P: Composto de três árbitros, julga a performance (geral) do atleta. O grupo enquadra o competidor em nove 

níveis graduados, conforme a aptidão do atleta em mostrar o seu taiji, valendo no máximo 3 pontos; além disto computa os 
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descontos devido a erros na execução das rotinas, descontos de coreografia, erros devido a divergência de taolu ou de 

diagramação do taolu proposto pelo competidor.  

§ 3º  Grupo D: Também composto de três árbitros, julga os movimentos de dificuldade propostos pelo competidor. A nota 

máxima de pontos é proposta pelo competidor, não excedendo 2 pontos.  Na competição, os movimentos corretamente 

executados recebem notas que comporão a nota final deste grupo. 

 
Parágrafo Único – O cálculo da nota final do atleta se dará pela seguinte fórmula: 

NOTA REAL = (Média das notas do Grupo A) + (Média das notas do Grupo B) + (Média das notas do Grupo C) 

NOTA FINAL DO ATLETA = (Nota real) – (Deduções do Árbitro-Chefe) 

E ou 

NOTA REAL = (Média das notas do Grupo E) + (Média das notas do Grupo P) + (Média das notas do Grupo D) 

NOTA FINAL DO ATLETA = (Nota real) – (Deduções do Árbitro-Chefe) 

 

 

Artigo 2º. - As competições das categorias de TAOLUS INTERNOS TRADICIONAIS, TAOLUS INTERNOS MODERNOS 

COMPULSÓRIOS E TAOLUS INTERNOS ABSOLUTOS EM GRUPO do XXVI Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 

2015 serão regidas pelas regras elaboradas com base nos Regulamentos Oficiais da IWUF – International Wushu 

Federation (versão 2010). A mesa julgadora é constituída de 7 árbitros, sendo um Central, e o restante dividido igualmente 

em grupo A, que julga a qualidade de movimento, e grupo B, que junto com o árbitro central, julga a performance geral 

e descontos: 

Grupo A – QUALIDADE DE MOVIMENTO - julga a qualidade de movimento, que vale no máximo 5,0 pontos. O atleta 

inicia a prova tendo 5,0 pontos; a sua nota final será este valor menos todos os descontos devido a erros de movimentos 

cometidos durante a performance, limitando-se o total de descontos a 5 pontos. Quanto a erros cometidos e valores de 

desconto, referir-se aos Regulamentos Oficiais da IWUF: o desconto será de 0,10 para cada falha no cumprimento dos 

padrões dos movimentos da rotina (ver Tabelas III, IV, V e VI, aplicada aos Taolus Internos Modernos e aos Taolus Internos 

Absolutos em Grupo); o desconto será de 0,10 a 0,30 para outros erros (ver Tabela V). 

Grupo B – PERFORMANCE GERAL – julga o NÍVEL da apresentação, enquadrando o competidor em um dos nove níveis 

graduados, conforme a aptidão do competidor em mostrar o seu taiji, valendo o máximo de 5,0 pontos; julga também a 

COREOGRAFIA, computando os descontos devido a erros na execução das rotinas, i.e., erros devido a divergência de 

forma ou diagramação da rotina proposta pelo competidor; quanto a estes erros, referir-se aos Regulamentos Oficiais da 

IWUF (ver Tabela VIII; as deduções são de 0,1, exceto quando especificado outro valor). 

 

Parágrafo Único – O cálculo da nota final do atleta se dará pela seguinte fórmula: 

NOTA REAL = (Média das notas do Grupo A) + (Média das notas do Grupo B) 

NOTA FINAL DO ATLETA = (Nota real) – (Deduções do Árbitro-Chefe) 

 

 

 
Campinas, 04 de Março de 2.015. 

 

 

Diretor Técnico dos Estilos Internos da FPKF 

William Ferreira Pense 
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DAS COMPETIÇÕES DE WUSHU INTERNO 

 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º. - As competições da modalidade WUSHU INTERNO do XXVI Campeonato Paulista de Kungfu Wushu - 2015 

serão regidas pelas regras elaboradas pela CBKW com base nos Regulamentos Oficiais da IWUF – International Wushu 

Federation (versão 2010), bem como por normas e critérios determinados no presente Regulamento.  

 

Artigo 2º. - O regulamento de WUSHU INTERNO está disponível no site oficial da FPKF (www.fpkf.org). 

 

Artigo 3º. - A composição da mesa de arbitragem nas competições de WUSHU INTERNO será feita segundo o critério 

estabelecido pela FPKF, incluindo árbitros indicados pelas equipes inscritas, selecionados preferencialmente entre aqueles 

que tenham feito os cursos de arbitragem oferecidos pela FPKF ou pela CBKW.  

 

Parágrafo Único – É obrigatória a participação de um árbitro por equipe ou associação inscrita na competição, 

sob pena de multa. A indicação de árbitro para a área de WUSHU INTERNO deve ser comunicada à Diretoria de 

Estilos Internos da FPKF. 

As ASSOCIAÇÕES QUE NÃO INDICAREM ÁRBITROS NÃO TERÃO DIREITO A RECURSO, por não terem um 

profissional qualificado, com conhecimento das regras de arbitragem (ver Regulamento Geral do XXVI 

Campeonato Paulista de Kungfu Wushu - 2015). 

 

Artigo 4º. - Estão automaticamente classificados para o XXVI Campeonato Seletiva  de Kungfu Wushu - 2015, os seguintes 

atletas da modalidade de Wushu Interno, nas CATEGORIAS ONDE FORAM VITORIOSOS: 

1) Campeões no XXV Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2014; 

2) 1º ao 4º lugar da Seletiva  Regional Classificatórias para o XXVI Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2015 

(Terceiro e Quarto respondendo a quantidade de atletas na Categoria).  

 

Parágrafo Único – A classificação automática dos campeões no XXV Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 

2014 em uma determinada categoria perde a validade em 2015, caso o atleta passe (devido à idade) para a faixa 

etária seguinte. 

 

DAS DIVISÕES E CATEGORIAS 

 

Artigo 5º. - As competições de WUSHU INTERNO são divididas por critérios de: 

a) Tipo: (1) Wushu Taolu Interno e (2) Taijiquan Tuishou. 

b) Genealogia: (1) Tradicional e (2) Moderno. 

c) Sexo: (1) Masculino e (2) Feminino. 

d) Faixa Etária: (1) Infantil = de 7 a 12 anos, ou nascidos entre 01/01/2003 e 31/12/2008; (2) Infanto-Juvenil = de 13 

a 15 anos, ou nascidos entre 01/01/2000 e 31/12/2002; (3) Juvenil = de 16 a 18 anos, ou nascidos entre 
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01/01/1997 e 31/12/1999; (4) Adulto = de 19 a 44 anos, ou nascidos 01/01/1971 a 31/12/1996; (5) Absoluto = 45 

anos ou mais, nascidos antes de 1971.  

e) Nível (Taolus Tradicionais): (1) Iniciante e (2) Avançado. 

f) Nível (Taolus Modernos): (1) Iniciante, (2) Básico Compulsório, (3) Avançado Compulsório e (4) Opcional. 

 

§ 1º. – É permitido ao atleta de faixa etária Juvenil ou Sênior competir na categoria Adulto; o atleta deve adotar 

esta opção já nas Seletivas Regionais Classificatórias – 2015. O atleta que optar por competir na categoria Adulto 

em uma prova, deverá competir como Adulto em todas as outras provas de Taolu Interno da Seletiva Regionail 

Classificatória – 2015 em que participar. Uma vez feita a opção, não será permitida alteração para o XXVI 

Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2015. 

§ 2º. – É vetado ao atleta que competir em Taolus TRADICIONAIS Avançados de mãos livres, de participar da 

categoria "Taijiquan Tradicional Formas Curtas (Mãos Livres)". 

§ 3º. – É vetado ao atleta que competir em Taolus TRADICIONAIS Avançados com armas, de participar da 

categoria "Taiji Tradicional Formas Curtas (Com Armas)". 

§ 4º. – É vetado ao atleta que competir em Taolus MODERNOS Básicos Compulsórios de mãos livres, ou Taolus 

Modernos Avançados Compulsórios de mãos livres, de participar da categoria "Taijiquan Compulsório 16 (Mãos 

Livres)". 

§ 5º. – É vetado ao atleta que competir em Taolus MODERNOS Básicos Compulsórios com armas, ou Taolus 

Modernos Avançados Compulsórios com armas, de participar da categoria "Taiji Compulsório 16 (Com Armas)". 

§ 6º. – É permitido ao atleta que competir em qualquer categoria de Taolu Interno Moderno, de competir também 

em Taolus Internos Absolutos Opcionais, por “Opcional” não ser considerado com uma categoria de classificação 

de nível de competência, não configurando inconsistência;  

§ 7º. – É vetado ao atleta apresentar a mesma rotina, ou parte da mesma rotina, ou partes diferentes da mesma 

rotina, em provas diferentes (com exceção dos casos citados abaixo).  

Por exemplo: é vetado ao atleta apresentar a mesma rotina, ou parte da mesma rotina, ou mesmo partes 

diferentes da mesma rotina, nas provas “Taijiquan Tradicional Estilo Yang” e “Outros Taolus Internos Tradicionais 

de Mãos Livres” (por inconsistência: se uma rotina é de Taijiquan Estilo Yang, não pode ser de outro estilo); ; idem 

“Taijiquan Tradicional Formas Curtas” e “Taijiquan Tradicional Estilo Yang” (por existir prova específica para estas 

categorias); etc. 

§ 8º. – É PERMITIDO ao atleta apresentar a mesma rotina, no caso das provas de Taolu Interno Moderno 

Avançado COMPULSÓRIO e de Taolu Interno Absoluto OPCIONAL. 

§ 9º. – É PERMITIDO ao atleta apresentar a mesma rotina, ou parte da mesma rotina, ou partes diferentes da 

mesma rotina, quando uma das provas for de Taolu Interno Absoluto EM GRUPO. 

§ 10º. – Opcional é uma categoria taolu em que o atleta compete com rotina de sua própria criação, que incorpora 

os princípios básicos que norteiam a prática tradicional de Taijiquan e Taijijian, incluindo tanto movimentos 

obrigatórios como movimentos que são considerados difíceis, graduados em níveis A, B, C e D, segundo o que 

está estabelecido nos regulamentos da IWUF. 

§ 11º. – Taolu Standard Yang e Standard Chen é uma categoria taolu em que o atleta compete com rotinas de 

sua própria criação, que incorpora os princípios básicos que norteiam a prática tradicional de Taijiquan e Taijijian, 

incluindo tanto movimentos obrigatórios como movimentos que são considerados difíceis, Técnicas Epecíficas 1 
a 18 yang e de 1 a 20 chen são obrigatórios, a abertura e o fechamento devem estar de acordo com o 
estilo  escolhido, e outras técnicas (alternativas)  são opcionais. Seguindo Tabela de Regras da Forma 
e Taolu Padrão graduados em níveis E, P e D, segundo o que está estabelecido nos regulamentos da 

IWUF/CBKW. 
 

Artigo 6º. - As categorias de competição de Taolu Interno Tradicional Iniciante, masculino ou feminino; juvenil, adulto ou 

sênior, são: 



a) TAIJIQUAN TRADICIONAL FORMAS CURTAS (MÃOS LIVRES) - tempo máximo de competição de 2 minutos e 

30 segundos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de mãos livres dos vários estilos de 

Taijiquan, desde que contenham de 13 a 20 formas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos ou de Taijiquan Absoluto Opcional. 

b) TAIJI TRADICIONAL FORMAS CURTAS (COM ARMAS) - tempo máximo de competição de 2 minutos. Estão 

incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais com armas dos vários estilos de Taiji, desde que contenham 

de 13 a 20 formas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos ou de Taijijian Absoluto Opcional. 

 

§ 1º. – O atleta inscrito nas categorias descritas no Artigo 6º deve OBRIGATORIAMENTE registrar na ficha de 

inscrição a rotina que será apresentada e a linhagem à qual pertence esta rotina e, eventualmente, a arma 

utilizada na apresentação. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES QUE NÃO INDICAREM ESTES DETALHES. 

§ 2º. – Na competição, o atleta deverá OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR A ROTINA DESCRITA na ficha de 

inscrição, sob pena de desclassificação (sem direito a recurso). 

§ 3º. – Para as categorias de competição descritas no Artigo 6º, é obrigatório o uso da roupa chinesa, com blusa 

de manga comprida e calça comprida, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São vetadas as 

apresentações de competidores descalços. 

 

Artigo 7º. - As categorias de competição de Taolu Interno Tradicional Avançado, masculino ou feminino; juvenil, adulto 

ou sênior, são: 

a) TAIJIQUAN TRADICIONAL ESTILO YANG (MÃOS LIVRES) - tempo mínimo de competição de 4 minutos e 

máximo de 6 minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de mãos livres da Família Yang, 

ou trechos delas: Taijiquan Estilo Yang Forma-37 (Linhagem: Zheng Man Qing); Taijiquan Estilo Yang Forma-49 

(Linhagem: Família Yang); Taijiquan Estilo Yang Forma-88 (Linhagem: Yang Chen Fu); Taijiquan Estilo Yang 

Forma-108 (Linhagem: Yang Chen Fu); Taijiquan Estilo Yang Forma-128 (Linhagem: Chan Kwok Wai); etc. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijiquan Absoluto Opcional. 

b) TAIJIJIAN TRADICIONAL ESTILO YANG (ESPADA) - tempo mínimo de competição de 3 minutos e máximo de 4 

minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais com espada da Família Yang, ou trechos 

delas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijijian Absoluto Opcional. 

c) TAIJI TRADICIONAL ESTILO YANG (COM ARMAS, EXCETO ESPADA) - tempo mínimo de competição de 3 

minutos e máximo de 4 minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais com armas (exceto 

espada) da Família Yang, ou trechos delas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijijian Absoluto Opcional. 

d) TAIJIQUAN TRADICIONAL ESTILO CHEN (MÃOS LIVRES) - tempo mínimo de competição de 4 minutos e 

máximo de 6 minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de mãos livres da Família 

Chen, ou trechos delas: Taijiquan Estilo Chen Tradicional (Linhagem: Família Chen); Taijiquan Estilo Chen Forma-

36; etc. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijiquan Absoluto Opcional. 

e) TAIJI TRADICIONAL ESTILO CHEN (COM  ARMAS) - tempo mínimo de competição de 3 minutos e máximo de 4 

minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais com armas da Família Chen, ou trechos 

delas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijijian Absoluto Opcional. 

f) OUTROS TAOLUS INTERNOS TRADICIONAIS (MÃOS LIVRES) - tempo mínimo de competição de 4 minutos e 

máximo de 6 minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de artes marciais internas 

chinesas de mãos livres, como Taijiquan Tradicional Estilo Wu, Taijiquan Tradicional Estilo Sun, Taijiquan 

Tradicional Estilo Wuu/Hao, Yi Quan, etc (ou trechos delas). 



É VETADA a apresentação, nesta categoria, de “Taijiquan Tradicional Estilo Yang”, “Taijiquan Tradicional Estilo 

Chen”, "Ba Gua Zhan", "Xing Yi Quan", Taolus Internos Modernos ou Taijiquan Absoluto Opcional. 

g) OUTROS TAOLUS INTERNOS TRADICIONAIS (COM ARMAS) - tempo mínimo de competição de 3 minutos e 

máximo de 4 minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de artes marciais internas 

chinesas com armas, como Taiji Tradicional Estilo Wu, Taiji Tradicional Estilo Sun, Taiji Tradicional Estilo Wuu/Hao, 

Yi Quan, etc (ou trechos delas). 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de “Taiji Tradicional Estilo Yang”, “Taiji Tradicional Estilo Chen”, "Ba 

Gua Zhan", "Xing Yi Quan", Taolus Internos Modernos ou Taijijian Absoluto Opcional. 

h) BA GUA ZHAN (MÃOS LIVRES) - tempo mínimo de competição de 2 minutos e máximo de 4 minutos. Estão 

incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Ba Gua Zhan de mãos livres, ou trechos delas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijiquan Absoluto Opcional. 

BA GUA ZHAN (COM ARMAS) - tempo mínimo de competição de 2 minutos e máximo de 4 minutos. Estão 

incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Ba Gua Zhan com  armas, ou trechos delas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijijian Absoluto Opcional. 

i) XING YI QUAN (MÃOS LIVRES) - tempo mínimo de competição de 1 minuto e máximo de 3 minutos. Estão 

incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Xing Yi Quan de mãos livre, ou trechos delass. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijiquan Absoluto Opcional. 

j) XING YI QUAN (COM ARMAS) - tempo mínimo de competição de 1 minuto e máximo de 3 minutos. Estão 

incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Xing Yi Quan com armas, ou trechos delas. 

É VETADA a apresentação, nesta categoria, de Taolus Internos Modernos e de Taijijian Absoluto Opcional. 

 

§ 1º. – O atleta inscrito nas categorias descritas no Artigo 7º deve OBRIGATORIAMENTE registrar na ficha de 

inscrição a rotina que será apresentada e a linhagem à qual pertence esta rotina e, eventualmente, a arma 

utilizada na apresentação. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES QUE NÃO INDICAREM ESTES DETALHES. 

§ 2º. – Na competição, o atleta deverá OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR A ROTINA DESCRITA na ficha de 

inscrição, sob pena de desclassificação (sem direito a recurso). 

§ 3º. – É VETADO ao atleta APRESENTAR A MESMA ROTINA, ou parte da mesma rotina, ou partes diferentes da 

mesma rotina, em PROVAS DIFERENTES (com exceção dos casos citados abaixo).  

Por exemplo: é vetado ao atleta apresentar a mesma rotina, ou parte da mesma rotina, ou mesmo partes 

diferentes da mesma rotina, nas provas “Taijiquan Tradicional Estilo Yang” e “Outros Taolus Internos Tradicionais 

de Mãos Livres” (por inconsistência: se uma rotina é de Taijiquan Estilo Yang, não pode ser de outro estilo); idem 

“Taijiquan Tradicional Formas Curtas” e “Taijiquan Tradicional Estilo Yang” (por existir prova específica para estas 

categorias); etc. 

§ 4º. – Serão reorganizadas as categorias que não apresentarem um mínimo de 2 (dois) atletas inscritos, segundo 

o princípio da competitividade. Neste caso, é mantida a subdivisão por sexo e faixa etária, e alterada a subdivisão 

por estilos ou tipos de armas. 

§ 5º. – Para as categorias de competição descritas no Artigo 7º, é obrigatório o uso da roupa chinesa, com blusa 

de manga comprida e calça comprida, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São vetadas as 

apresentações de competidores descalços. 

 

Artigo 8º. - As categorias de competição de Taolu Interno Moderno Iniciante, masculino ou feminino; juvenil, adulto ou 

sênior, são: 

a) TAIJIQUAN COMPULSÓRIO 16 (MÃOS LIVRES) - tempo de competição máximo de 2 minutos e 30 segundos. 

Está incluída nesta categoria APENAS a rotina oficial de Taijiquan de 16 movimentos. Arbitragem pelos grupos A e 

B (ver Anexo). 

É VETADA a inscrição, nesta categoria, dos atletas campeões nas Seletivas Regionais Classificatórias – 2014 ou 

no Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2014, ou em anos anteriores, em qualquer categoria de Taolu Interno 



Moderno de mãos livres. A comprovação do título é baseada nas fichas de inscrição enviadas pelo atleta e nas 

fichas de arbitragem utilizadas nos campeonatos anteriores, também, sendo assim aceito apenas as categorias 

(1)Infantil e (4) Senior para esta Categoria.  

É VETADA a participação, nesta categoria, dos atletas também inscritos no XXVI Campeonato Paulista de Kungfu 

Wushu - 2015 em Taolus Modernos Básicos Compulsórios de mãos livres, ou Taolus Modernos Avançados 

Compulsórios de mãos livres . 

b) TAIJI COMPULSÓRIO 16 (COM ARMAS) - tempo de competição máximo de 2 minutos. Estão incluídas nesta 

categoria APENAS as rotinas oficiais de Taiji com armas, de 16 movimentos. Arbitragem pelos grupos A e B (ver 

Anexo). 

É VETADA a inscrição, nesta categoria, dos atletas campeões nas Seletivas Regionais Classificatórias – 2014 ou 

no Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2014, ou em anos anteriores, em qualquer categoria de Taolu Interno 

Moderno com armas. A comprovação do título é baseada nas fichas de inscrição enviadas pelo atleta e nas fichas 

de arbitragem utilizadas nos campeonatos anteriores, também, sendo assim aceito apenas as categorias (1)Infantil 

e (4) Senior para esta Categoria.  

É VETADA a inscrição, nesta categoria, dos atletas também inscritos no XXVI Campeonato Paulista de Kungfu 

Wushu - 2015 em Taolus Modernos Básicos Compulsórios com armas, ou Taolus Modernos Avançados 

Compulsórios com armas. 

 

§ 1º. – Para os padrões a serem seguidos na execução destas rotinas, referir-se às Tabelas III, IV, V e VI (ver 

Anexo). Embora originalmente estas tabelas sejam orientadas para os atletas que competem em Taolu Interno 

Absoluto Opcional (portanto, podem conter movimentos não utilizados em todas as rotinas compulsórias), os 

parâmetros para a execução dos MOVIMENTOS SEM GRAU DE DIFICULDADE SÃO OS MESMOS 

(Regulamento Oficial da IWUF, versão 2010). 

§ 2º. – Para as categorias de competição de Taolu Interno Moderno Iniciante, é OBRIGATÓRIO o uso da roupa 

chinesa, com blusa de colarinho fechado, de 7 botões frontais, mangas compridas com 2 botões em cada punho, 

calça comprida da mesma cor, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São vetadas as apresentações de 

competidores descalços, ou que não apresentem a vestimenta apropriada. 

 

Artigo 9º. - As categorias de competição de Taolu Interno Moderno Básico Compulsório, masculino ou feminino; juvenil, 

adulto ou sênior, são: 

a) TAIJIQUAN BÁSICO COMPULSÓRIO 24 - tempo mínimo de competição de 4 minutos e máximo de 5 minutos. 

Está incluída nesta categoria APENAS a rotina popular simplificada de 24 movimentos, criada pela Comissão 

Estatal de Cultura Física e Desportos da China em 1956, conhecida também como “Taijiquan Simplificado” ou 

“Forma de Beijing”. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

É VETADA a inscrição dos atletas campeões em Seletivas Regionais Classificatórias ou Campeonatos Paulistas 

de Kungfu Wushu por dois anos consecutivos, na categoria “Taijiquan Básico Compulsório 24”, nas faixas etárias 

(3) adulto e (4) senior. A comprovação do título é baseada nas fichas de inscrição enviadas pelo atleta e nas fichas 

de arbitragem utilizadas nos campeonatos anteriores.  

b) TAIJIJIAN BÁSICO COMPULSÓRIO 32 - tempo mínimo de competição de 2 minutos e máximo de 4 minutos. 

Está incluída nesta categoria APENAS a rotina popular simplificada de espada de 32 movimentos, criada pela 

Comissão Estatal de Cultura Física e Desportos da China em 1957, conhecida também como “Taijijian 

Simplificado” ou “Forma de Taiji com Espada de Beijing”. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

É VETADA a inscrição dos atletas campeões em Seletivas Regionais Classificatórias ou Campeonatos Paulistas 

de Kungfu Wushu por dois anos consecutivos, na categoria “Taijijian Básico Compulsório 32”, nas faixas etárias (2) 

adulto e (4) senior. A comprovação do título é baseada nas fichas de inscrição enviadas pelo atleta e nas fichas de 

arbitragem utilizadas nos campeonatos anteriores. 

 



c) TAIJIQUAN INTERMEDIÁRIO COMPULSÓRIO 32 - tempo mínimo de competição de 4 minutos e máximo de 5 

minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina mista de competição de mãos livres com 32 movimentos. 

Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

ci) TAIJIQUAN INTERMEDIÁRIO COMPULSÓRIO CHEN - 36  - tempo mínimo de competição de 5 minutos e 

máximo de 6 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina mista de competição de mãos livres com 36 

movimentos estilo Chen. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

§ 1º. – Para os padrões a serem seguidos na execução destas rotinas, referir-se às Tabelas III, IV, V e VI. Embora 

originalmente estas tabelas sejam orientadas para os atletas que competem em Taolu Interno Absoluto Opcional 

(portanto, podem conter movimentos não utilizados em todas as rotinas compulsórias), os parâmetros para a 

execução dos MOVIMENTOS SEM GRAU DE DIFICULDADE SÃO OS MESMOS (Regulamento Oficial da IWUF, 

versão 2005). 

§ 2º. – Para as categorias de competição de Taolu Interno Moderno Básico Compulsório, é OBRIGATÓRIO o uso 

da roupa chinesa, com blusa de colarinho fechado, de 7 botões frontais, mangas compridas com 2 botões em cada 

punho, calça comprida da mesma cor, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São vetadas as apresentações 

de competidores descalços, ou que não apresentem a vestimenta apropriada. 

 

Artigo 10º. - As categorias de competição para a divisão de Taolu Interno Moderno Avançado Compulsório, masculino 

ou feminino; juvenil, adulto ou sênior, são: 

 

a) TAIJIQUAN AVANÇADO COMPULSÓRIO 42 - tempo de competição mínimo de 5 minutos e máximo de 6 

minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina mista de competição de mãos livres com 42 movimentos, 

criada em 1989, a partir de movimentos dos estilos Yang, Chen, Wu e Sun. Arbitragem pelos grupos A e B (ver 

Anexo). 

 

b) TAIJIJIAN AVANÇADO COMPULSÓRIO 42 (ESPADA) - tempo de competição mínimo de 3 minutos e máximo de 

4 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina mista de competição com espada, com 42 movimentos, 

criada em 1989. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

c) TAIJIQUAN AVANÇADO COMPULSÓRIO 48 - tempo de competição mínimo de 5 minutos e máximo de 6 

minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina mista de competição com 48 movimentos, ou parte dela. 

Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

d) TAIJIQUAN AVANÇADO COMPULSÓRIO ESTILO YANG 40 - tempo de competição mínimo de 5 minutos e 

máximo de 6 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijiquan Estilo Yang 

Forma-40. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

e) TAIJIQUAN AVANÇADO COMPULSÓRIO ESTILO CHEN 56 - tempo de competição mínimo de 5 minutos e 

máximo de 6 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijiquan Estilo Chen 

Forma-56. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

f) TAIJIJIAN AVANÇADO COMPULSÓRIO ESTILO CHEN 56 (ESPADA) - tempo de competição mínimo de 3 

minutos e máximo de 4 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijijian Estilo 

Chen Forma-56, com espada. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 



g) TAIJIQUAN AVANÇADO COMPULSÓRIO ESTILO SUN 73  - tempo de competição mínimo de 5 minutos e 

máximo de 6 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijiquan Estilo Sun 

Forma-73. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

h) TAIJIQUAN AVANÇADO COMPULSÓRIO ESTILO WU:2 46 - tempo de competição mínimo de 5 minutos e 

máximo de 6 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijiquan Estilo Wu (2º 

tom) Forma-46. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

i) TAIJIQUAN AVANÇADO COMPULSÓRIO ESTILO WU:3 45 - tempo de competição mínimo de 5 minutos e 

máximo de 6 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijiquan Estilo Wu (3º 

tom) Forma-45. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 
 

j) TAIJIQUAN AVANÇADO CHEN STANDARD - tempo de competição mínimo de 3’ minutos e máximo de 4’ 

minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijiquan Avançado Chen Standard. 

Criadas em 2012. Arbitragem pelos grupos E, P e D (ver Anexo). 

 

k) TAIJIJIAN AVANÇADO CHEN STANDARD (ESPADA)  - tempo de competição mínimo de 3’ minutos e máximo de 

4’ minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijijian Avançado Chen Standard. 

Criadas em 2012. Arbitragem pelos grupos E, P e D (ver Anexo). 

 
l) TAIJIQUAN AVANÇADO YANG STANDARD - tempo de competição mínimo de 3’ minutos e máximo de 4’ 

minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijijian Avançado Yang Standard. 

Criadas em 2012. Arbitragem pelos grupos E, P e D (ver Anexo). 

 

m) TAIJIJIAN AVANÇADO FORMA YANG STANDARD (ESPADA) - tempo de competição mínimo de 3’ minutos e 

máximo de 4’ minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijijian Avançado Yang 

Standard. Criadas em 2012. Arbitragem pelos grupos E, P e D (ver Anexo). 

 

n) TAIJIQUAN AVANÇADO (3°Conjunto) FORMA 36 - tempo de competição mínimo de 3’ minutos e máximo de 4’ 

minutos. Está incluída nesta categoria APENAS as rotinas mistas de competição de Taijiquan de mãos livres do  

(3º Set) criada em 2012, a partir de movimentos dos estilos Yang, Chen, Wu e Sun. Arbitragem pelos grupos A e B 

(ver Anexo). 

 

o) TAIJIJIAN AVANÇADO (3°Conjunto) FORMA 39 (ESPADA) - tempo de competição mínimo de 3’ minutos e 

máximo de 4 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina de competição de Taijijian (3º Set). 

Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

 

 

§ 1º. – Para os padrões a serem seguidos na execução destas rotinas, referir-se às Tabelas III, IV, V e VI. Embora 

originalmente estas tabelas sejam orientadas para os atletas que competem em Taolu Interno Absoluto Opcional 

(portanto, podem conter movimentos não utilizados em todas as rotinas compulsórias), os parâmetros para a 

execução dos MOVIMENTOS SEM GRAU DE DIFICULDADE SÃO OS MESMOS (Regulamento Oficial da IWUF, 

versão 2005). 

§ 2º. – Para as categorias de competição de Taolu Interno Moderno Avançado Compulsório, é OBRIGATÓRIO o 

uso da roupa chinesa, com blusa de colarinho fechado, de 7 botões frontais, mangas compridas com 2 botões em 

cada punho, calça comprida da mesma cor, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São vetadas as 



apresentações de competidores descalços, ou que não apresentem a vestimenta apropriada, não sendo aceito 

estampas ou imagens de divulgação no uniforme de competições durante a apresentação. 

 

Artigo 11º. - As categorias de competição de Taolu Interno Absoluto Opcional, masculino ou feminino, são: 

a) TAIJIQUAN ABSOLUTO OPCIONAL - tempo de competição mínimo de 3 minutos e máximo de 4 minutos. 

Arbitragem pelos grupos A, B e C (ver Anexo);  

b) TAIJIJIAN ABSOLUTO OPCIONAL - tempo de competição mínimo de 3 minutos e máximo de 4 minutos. 

Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

§ 1º. – O atleta inscrito nestas categorias deve OBRIGATORIAMENTE entregar, junto com a ficha de inscrição, o 

FORMULÁRIO DE MOVIMENTOS DE DIFICULDADE e o FORMULÁRIO PARA MOVIMENTOS COMPULSÓRIOS 

EM TAOLU INTERNO OPCIONAL, ambos preenchidos de acordo com a rotina idealizada. Estes itens estão 

disponíveis no site da FPKF, juntamente com a ficha de inscrição. Devem ser preenchidos para cada rotina de 

Taolu Interno Absoluto Opcional em que o atleta se inscrever. 

§ 2º. – A rotina de TAIJIQUAN ABSOLUTO OPCIONAL proposta pelo atleta deve OBRIGATORIAMENTE conter: 

2 técnicas de pernas; 

3 posturas de pernas/pés, a saber: Gong Bu, Pu Bu e Xu Bu; 

8 movimentos, a saber: LQW, YMFZ, LXAB, YS, ZYCS, YSGC, DJH, BLC. 

(ver Tabela III do Anexo, que especifica os padrões para a execução de cada um destes movimentos) 

§ 3º. – A rotina de TAIJIJIAN ABSOLUTO OPCIONAL proposta pelo atleta deve OBRIGATORIAMENTE conter: 

3 posturas de pernas/pés, a saber: Gong Bu, Pu Bu e Xu Bu; 

8 métodos de usar a espada, a saber: CJ, GJ, LJ, DJ, PJ, JieJ, MJ, JiaoJ. 

(ver Tabela IV do Anexo, que especifica os padrões para a execução de cada um destes movimentos) 

§ 4º. – Para as categorias de competição de Taolu Interno Absoluto Opcional, é OBRIGATÓRIO o uso da roupa 

chinesa, com blusa de mangas compridas e calça comprida, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São 

vetadas as apresentações de competidores descalços. 

 

Artigo 12º. - As categorias de competição para a divisão de Taolu Interno Absoluto em Grupo não têm separação por 

sexo e nem por faixa etária, podendo ser:  

a) TAOLUS INTERNOS ABSOLUTOS EM GRUPO (MÃOS LIVRES) – mínimo de 3 atletas em cada grupo. Tempo 

de competição mínimo de 4 minutos e máximo de 6 minutos. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

b) TAOLUS INTERNOS ABSOLUTOS EM GRUPO (COM ARMAS) - mínimo de 3 atletas em cada grupo. Tempo de 

competição mínimo de 2 minutos e máximo de 4 minutos. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

§ 1º. – O atleta inscrito nas categorias EM GRUPO deve OBRIGATORIAMENTE registrar na ficha de inscrição a 

rotina que será apresentada e a linhagem à qual pertence esta rotina e, eventualmente, a arma utilizada na 

apresentação. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES QUE NÃO INDICAREM ESTES DETALHES. 

§ 2º. – Na competição, o grupo deverá OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR A ROTINA DESCRITA na ficha de 

inscrição, sob pena de desclassificação (sem direito a recurso). 

§ 3º. – Para as categorias de competição em grupo, é obrigatório o uso da roupa chinesa, com blusa de manga 

comprida e calça comprida, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São vetadas as apresentações de 

competidores descalços. 

§ 4º. – É permitida a utilização de música, porém SEM acompanhamento vocal (caso haja acompanhamento vocal, 

será aplicado o desconto referido na Tabela VIII). A mesa de arbitragem deve ser avisada antes do início das 

competições, na reunião entre árbitros e atletas (primeira chamada). Um representante do grupo deve se 

responsabilizar pela orientação do técnico de som. 

 

Artigo 13º. - As categorias de competição para a divisão de Tui Shou são: 



a) TUI SHOU TAOLU - mínimo de 2 atletas em cada apresentação. Tempo mínimo de competição de 3 minutos e 

máximo de 4 minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais e modernas de Tui Shou Taolu. 

Para esta categoria, não há divisão por sexo ou por faixa etária. 

b) TUI SHOU DE PASSOS FIXOS - não haverão Seletivas Regionais Classificatórias para esta categoria. Os atletas devem se 

inscrever diretamente no  XXVI Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2015. O atleta TERÁ que apresentar uma parte ou 

partes de uma rotina Básica ou Avançada de até 2 minutos e 30 segundos, para referência de Classificação, classificando com 

notas acima de 6,50 na base das Regras de Arbitragem dos Grupos A e B (anexo). Classificados do XXV Campeonato Paulista 

de KungFu Wushu – 2014 estão automaticamente classificados para as mesmas categorias em que foram campões.  

 

§ 1º. – O atleta inscrito na categoria TUI SHOU TAOLU deve OBRIGATORIAMENTE registrar na ficha de inscrição 

a rotina que será apresentada e a linhagem à qual pertence esta rotina. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES 

QUE NÃO INDICAREM ESTES DETALHES. 

§ 2º. – Na competição, o atleta inscrito na categoria TUI SHOU TAOLU deverá OBRIGATORIAMENTE 

APRESENTAR A ROTINA DESCRITA na ficha de inscrição, sob pena de desclassificação (sem direito a recurso). 

§ 3º. – Para a categoria de TUI SHOU TAOLU, é obrigatório o uso da roupa chinesa, com blusa de manga 

comprida e calça comprida, sendo facultado o uso de sapatilhas ou tênis. São vetadas as apresentações de 

competidores descalços. 

 

 

 

 

 

TABELA I – TEMPO DE EXECUÇÃO 

 

PROVA TEMPO MÍNIMO TEMPO MÁXIMO 

1 Taijiquan Tradicional Formas Curtas (Mãos Livres) - 2'30" 

2 Taiji Tradicional Formas Curtas (Com Armas) - 2' 

3 Taijiquan Tradicional Estilo Yang  4' 6' 

4 Taijijian Tradicional Estilo Yang (Espada) 3' 4' 

5 Taiji Tradicional Estilo Yang (Com Armas, exceto Espada) 3' 4' 

6 Taijiquan Tradicional Estilo Chen (Mãos Livres) 4' 6' 

7 Taiji Tradicional Estilo Chen (Com Armas) 3' 4' 

8 Outros Taolus Internos Tradicionais (Mãos Livres) 4' 6’ 

9 Outros Taolus Internos Tradicionais (Com Armas) 3' 4' 

10 Ba Gua Zhan (Mãos Livres)  2' 4' 

11 Ba Gua Zhan (Com Armas)  2' 4' 

12 Xing Yi Quan (Mãos Livres)  1' 3' 

13 Xing Yi Quan (Com Armas)  1' 3' 

Taijiquan - Taijijian - Contemporâneo  

14 Taijiquan Compulsório 16 (Mãos Livres) - 2'30" 

15 Taijijian Compulsório 16 (Espada) - 2' 

16 Taijiquan Básico Compulsório 24 4' 5' 



17 Taijijian Básico Compulsório 32 (Espada) 2' 4' 

18 Taijiquan Intermediario Compulsório 32  4' 5' 

19 Taijquan Intermediario Compulsório Chen - 36  5' 6' 

20 Taijiquan Avançado Compulsório 42 5' 6' 

21 Taijijian Avançado Compulsório 42 (Espada) 3' 4' 

22 Taijiquan Avançado Compulsório 48 5' 6' 

23 Taijiquan Avançado Compulsório Yang 40 5’ 6’ 

24 Taijiquan Avançado Compulsório Chen 56 5’ 6’ 

25 Taijijian Avançado Compulsório Chen 56 (Espada) 3' 4’ 

26 Taijiquan Avançado Compulsório Sun 73 5’ 6’ 

27 Taijiquan Avançado Compulsório Wu:2 46 5' 6' 

28 Taijiquan Avançado Compulsório Wu:3 45 5' 6' 

29 Taijiquan Avançado Chen Standard (Mãos) 3’ 4’ 

30 Taijijian Avançado Chen Standard (Espada) 3’ 4’ 

31 Taijiquan Avançado Yang Standard (Mãos) 3’ 4’ 

32 Taijijian Avançado Yang Standard (Espada) 3’ 4’ 

33 Taijiquan Avançado (3°Conjunto)  Forma 36 (Mãos) 3’ 4’ 

34 Taijijian Avançado (3°Conjunto)  Forma 39 (Espada) 3’ 4’ 

35 Taijiquan Absoluto Opcional 3' 4' 

36 Taijijian Absoluto Opcional 3' 4' 

37 Taolu Interno Absoluto em Grupo (Mãos Livres) 4' 6' 

38 Taolu Interno Absoluto em Grupo (com Armas) 2' 4' 

39 Tui Shou Taolu  4' 6' 

 

 

 

 

 

DOS PROCEDIMENTOS 

 
Artigo 14º. - Haverá a primeira chamada dos atletas na área de competição 30 (trinta) minutos antes do início das 

atividades; será feita a reunião entre árbitros e atletas, com instruções gerais sobre a competição (programação, 

arbitragem, área demarcada, etc) e resolução de dúvidas. Também será feita a verificação dos competidores, mediante 

apresentação de um documento de identidade com foto, e a verificação de vestimentas e dos aparatos. Nesta ocasião a 

mesa de arbitragem deve ser comunicada de eventuais ocorrências de acompanhamento musical (Taolu Interno Absoluto 

em Grupo ou Taolu Interno Absoluto Opcional). As informações apresentadas pela arbitragem nesta reunião (primeira 

chamada) não serão reapresentadas na segunda ou na terceira chamada. 

A segunda chamada será feita no início de cada prova, com todos os atletas participantes daquela prova específica. 

A chamada final será feita a 5 minutos da apresentação do atleta. 



O competidor que não se apresentar em nenhuma das chamadas será automaticamente desclassificado, sem apelação e 

sem reembolso do valor da inscrição.  

Parágrafo Único – É requerido ao competidor que está inscrito em competição no mesmo horário em uma outra 

área de competição, que declare este fato na verificação, a fim de ter direito a facilitação na sua ordem de 

apresentação. Falhando nesta declaração, o competidor perde o direito deste dispositivo.  

 

Artigo 15º. - Na terceira chamada, o competidor é chamado para se PREPARAR, enquanto o competidor anterior é 

chamado para se APRESENTAR. Quando for chamado para a sua apresentação, o atleta deve dar um passo dentro da 

área de competição, levantar o braço direito, dirigir-se ao local do início de sua apresentação, virar-se para o árbitro central 

e cumprimentá-lo à maneira do wushu chinês. 

Quando terminar a apresentação, o atleta deverá cumprimentar o árbitro central e se dirigir ao local de espera da nota. 

Caso haja outro competidor se apresentando simultaneamente na mesma área, o atleta deve aguardar o término da outra 

apresentação. 

O atleta deve receber sua nota final no local de espera, cumprimentando então a mesa e finalmente deixando a área de 

competições. 

Falhando em respeito e cortesia, o árbitro central aplicará desconto na nota do atleta, conforme a Tabela II.  

 

Artigo 16º. - Em caso de não comparecimento na terceira chamada, quando for chamado para se PREPARAR, o atleta 

será automaticamente desclassificado do evento, sem que lhe caiba nenhum recurso ou reembolso do valor de inscrição. 

 

Artigo 17º. - Serão divulgadas as médias das notas dos árbitros de grupos A, B e C; E, P e D; e a nota final. 

 

Artigo 18º. - A PREMIAÇÃO será conferida somente aos atletas que receberam NOTA FINAL IGUAL OU MAIOR QUE 5,0 

(cinco). Da mesma forma, somente atletas que receberem nota final igual ou maior que 5,0 (cinco) poderão se 

CLASSIFICAR para o XXVI Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu - 2015. 

 
DAS DEDUCÕES 

 
Artigo 19º. - As deduções que serão auferidas pelo Árbitro Central serão conforme a Tabela II:  

§ 1º. – A contagem do tempo se inicia quando o competidor inicia sua rotina, a partir da posição estática (parado); 

a contagem de tempo é concluída quando o competidor termina sua rotina, retornando à posição estática, de pé. 

§ 2º. – A área de competição será demarcada com fita adesiva de 5 cm de largura. 

§ 3º. – A Mesa (Árbitro-Chefe e assistentes) terá a responsabilidade de anotar as deduções na Súmula de Notas, 

com as devidas justificativas - mas, fundamentalmente, comunicar ao atleta as razões da dedução, para que 

tenham caráter pedagógico. 

 
TABELA II – DEDUÇÕES DO ÁRBITRO-CHEFE 

 

 
OCORRÊNCIA DEDUÇÃO 

_______________________________________________________________________ ___________________  
 
Se for necessário ao atleta o reinício da forma (por esquecimento, erro  
ou quebra de aparato), isso será permitido somente uma vez (não haverá 1,0 
desconto quando perturbações externas causarem a interrupção)  
_______________________________________________________________________ ___________________  



 
Se o atleta não cumprir o artigo 15º do regulamento (respeito e cortesia) 1,0 
_______________________________________________________________________ ___________________  
 
Nas competições de Taolu Interno (Tradicional, Moderno, Opcional ou em grupo),  
se a apresentação ultrapassar o tempo máximo ou não atingir o mínimo,  0,1 
a cada 5 segundos haverá desconto de 
 

 
 

Artigo 20º. – Ao preencher a ficha de inscrição, o competidor deve OBRIGATORIAMENTE DESCREVER A ROTINA que 

será apresentada, a linhagem (no caso de Taolus Internos Tradicionais) e, eventualmente, o aparato (no caso de Taolus 

com armas). Se o atleta realizar uma apresentação que não esteja de acordo com o que foi declarado na ficha de inscrição, 

será sumariamente DESCLASSIFICADO. 

 

 

DO DESEMPATE 

 

Artigo 21º. - Quando dois competidores de qualquer categoria, exceto daquela de Interno Absoluto Opcional e de Taiji 

Tuishou de Passos Fixos, tiverem a mesma pontuação, o desempate será feito da seguinte ordem e forma:  

a) O competidor ou o Grupo que tiver o maior resultado na arbitragem de performance geral, será o vencedor; 

b) O competidor ou o Grupo que tiver menores descontos de performance geral, será o vencedor; 

c) Se o empate permanecer, será conferida a mesma classificação para ambos.  

 

Artigo 22º. - O desempate das competições de categoria Interno Absoluto Opcional segue as regras estabelecidas nos 

Regulamentos Oficiais da IWUF. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

 

Artigo 23º. – Os casos omissos serão tratados pontualmente pela Diretoria Técnica da FPKF.  

 
 
 
 
 
 
 

Campinas, 04  de Março de 2.015. 

 

 

Diretoria Técnica dos Estilos Internos da FPKF 

 

William Ferreira Pense 
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