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REGULAMENTO DE WUSHU INTERNO 

  TRADICIONAL – MODERNO – TUISHOU 

.”    EVENTO ON-LINE    “. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 1º - O Regulamento que aqui se apresenta é a base do Wushu Interno para as competições 
On-line de Kung Fu/Wushu. É obrigatório que as Associações e Escolas filiadas comuniquem o inteiro 
teor deste, considerando: técnicos e atletas, de maneira a tornar efetivo tal Regulamento e, como 
consequência, o aprimoramento do Wushu Interno no Estado de São Paulo.  

 
Art. 2º - As fontes utilizadas para a construção dessa versão consistiram no Regulamento de 

Wushu Tradicional da FPKF, eventos realizados anteriormente e realidade do Wushu Tradicional no 
Estado de São Paulo, sendo a referêrencia consistente para este Evento On-line de Wushu Interno da 
FPKF trazendo à realidade do Wushu Interno no Estado de São Paulo. 

 
 Art. 3º - A plataforma utilizada, link de acesso, formas de gravação e etc. serão descritos no 

Regulamento Geral de cada evento e divulgados através dos meios de comunicação oficiais da FPKF. 
Cabe a todos se informarem com antecedência para não serem prejudicados durante o evento. 

 
 

DAS DIVISÕES E CATEGORIAS 

 

Artigo 1º. - As competições de WUSHU INTERNO são divididas por critérios de: 

a) Tipo: (1) Wushu Taolu Interno, (2) Wushu Taolu Interno Adaptado (3) Xingyiquan (4) Baguazhang. 

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

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

d) Faixa Etária:  

Categoria de Grupo  

Grupo A - Juvenil: de 14 a 17 anos 

Grupo B - Infantil: de 10 a 13 anos 

Grupo C - Mirim: até 9 anos 

Adulto : de 18 a 38 anos 

Master : 39 a 49 anos 

Sênior : acima de 50 anos 

e) Nível (Taolu Tradicionais): (1) Iniciante e (2) Avançado - (3) Xingyiquan (4) Baguazhang. 

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

Opcional. 

 

Parágrafo Único - O limite de idade é baseado no ano de nascimento do atleta, ou seja, um atleta que tem 17 

anos no dia da competição, mas completará 18 ainda no mesmo ano, considera-se “Adulto”. 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KUNG FU - WUSHU 
Sede administrativa 

Rua Henrique Dias, 137 – Bairro Ponte Preta – Campinas-SP 
Tel: (019) 33384-5456   Cel: (19) 99772-7634   

E-mail: presidente.fpkf@gmail.com - diretorinternos.fpkf@gmail.com.br 
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 I .  –  Cada atleta poderá se inscrever no máximo em duas categorias de taolu individual de mãos livres, e 

duas de taolu individual de armas, um taolu de Grupo.  

 

RESTRIÇÕES NA INSCRIÇÃO 

  

Artigo 2º. Cada atleta poderá se inscrever em duas categorias de taolu individual de mãos livres Moderno 

e Tradicional, duas categorias. Não é permitido o atleta se inscrever em um taolu iniciante e um em nível 

mais avançado.  

É permitida a inscrição em um taolu de nível básico preparatório e um avançado; por exemplo, forma-32 jian e 

forma-42 mãos. NOTA: Cada atleta ficará com o direito de participar nestas oito categorias individuais e um 

grupo. 

 

Artigo 3º. Cada atleta poderá se inscrever em um único Taolu de Grupo de até 3 integrantes. 

 

VESTIMENTAS DE COMPETIÇÃO 

  

Artigo 4º. As vestimentas de competição devem estar de acordo com as seguintes regras:  

I - Taolu individual Moderno e Tradicional : Xingyiquan e Baguazhang 

Para as competições de taolu individual moderno é obrigatório o uso da roupa chinesa: blusa de manga 

comprida com 7 botões frontais e 2 botões em cada punho, podendo estes últimos serem substituídos 

por velcro, de modo a ajustar o punho, colarinho fechado e calça comprida da mesma cor.  

  

II - Taolu individual Opcional, 3º conjunto, Standard e grupo: Para as modalidades de competição 

citadas aqui é obrigatório o uso da roupa chinesa, com blusa de manga comprida de punho fechado e 

calça comprida, e sapatilha; A blusa deve conter pelo menos 5 botões.    

  

Parágrafo Único - São vetadas apresentações de competidores descalço, sendo facultado o uso de 

sapatilhas ou tênis de salto baixo. Não são permitidos usos de anéis, pulseiras, correntes ou quaisquer 

outros adornos visíveis e Divulgações estampadas. Cabelos compridos devem ser presos. Permitido 

conjunto de 3 peças (blusa, calça e capa) nas apresentações de taijiquan. 

 

PROCEDIMENTOS DE COMPETIÇÕES 

  

Artigo 5º. As competições serão programadas e divulgadas em lotes separados em períodos – manhã, tarde e 

noite de acordo com a quantidade de inscrições. As categorias onde o atleta estiver sozinho, se juntará com 

categoria onde as rotinas podem estar com a mesma quantidade de movimento e equivalente com no mínimo 2 

atletas.  

 

Artigo 6º -  Nos eventos On-line com a chancela da FPKF, o atleta deverá se posicionar em frente da câmera, 

se identificar dizendo seu nome completo e escola representada (caso solicitado), realizar o cumprimento na 

forma tradicional antes de iniciar a apresentação e outro quando receber a sua nota final. Apresentações com 
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armas os atletas devem  realizar o cumprimento padrão da mesma forma. Além disso, o atleta deverá se 

comportar com respeito e cortesia perante os árbitros, adversários e organizadores. A não observância do 

inteiro teor deste artigo acarretará ao atleta desconto de pontos descritos neste Regulamento.  

 

Artigo 7º - A filmagem deve serguir os seguintes critérios: 

 a. A câmera deve estar estática, em tripé ou base estável. Não é permitida a movimentação para quaisquer 

ajustes ou acompanhar o deslocamento do participante durante a apresentação.  

b. A câmera deve ser posicionada em formato Paisagem a uma altura mínima de 1 metro e máxima de 1,5 

metros referente ao chão. 

 c. O atleta deve se apresentar em frente da câmera a uma distância média de 5 metros, permancecendo 

visível (corpo inteiro) durante toda a apresentação. 

 d. O local da filmagem deve estar bem iluminado. Não realizar a forma com iluminação (natural ou artificial) 

contra a câmera, pois poderá escurecer a filmagem. 

 

 Parágrafo Único - O não cumprimento desse artigo implicará diretamente na qualidade de avaliação da 

arbitragem, sendo passível de descontos na nota final sem direito a recurso. 

 

DA ARBITRAGEM DE TAOLUS INTERNOS 

 
Artigo 8º. A composição dos árbitros nas competições de Wushu Interno será feita seguindo o critério 

estabelecido pela FPKF, escolhendo os membros entre os árbitros indicados pelas Escolas filiadas à 

Federação Paulista de Kung Fu e aprovados nos exames de Curso de Arbitragem de 2019 e Reciclagem em 

2020, credenciados pela FPKF e CBKW. Havendo insuficiência de árbitros indicados para o preenchimento de 

mesas de arbitragem, a FPKF convocará dentre os árbitros com alguma experiência disponíveis no momento, 

mantendo o rigor da escolha inalterado.  

 

 Artigo 9º. - O regulamento de WUSHU INTERNO está disponível no site oficial da FPKF (www.fpkf.org). 

   

Artigo 10º. As competições da modalidade de Taolu Interno Taijiquan/Taijijian Tradicionais e 

Compulsórios, Opcionais e Grupo do Aberto On-Line Paulista de Kungfu/Wushu 2021 serão regidas pelos 

Regulamento De Arbitragem elaboradas com base nos Regulamentos Oficiais da IWUF – International Wushu 

Federation (versão 2014 e implementação posterior em 2016) e adequadas para este evento. A mesa julgadora 

é constituída por 10 árbitros, sendo um Árbitro Chefe, e o restante dividido igualmente em Grupo A, que julga 

a execução (qualidade) de movimento, Grupo B, que junto com o Árbitro Chefe julga a performance (geral) 

e descontos, e  Grupo C, que julga os graus de dificuldade. Caso o número de Arbitros para o Evento Online 

não atingir a quantidade adequada referida, o número pequeno de árbitros terá modificação para a Arbitragem 

da junção dos três Grupos (A,B e C) 

 

§ 1º  Grupo A: Composto de três árbitros, julga a execução (qualidade) de movimento valendo no 

máximo 5 pontos. O atleta inicia a competição com 5 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 5 

pontos. Os erros e os valores da dedução referem-se ao documento.  
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§ 2º  Grupo B: 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 5 pontos.   

  

§ 3º  Grupo C: Composto de três árbitros, julga os movimentos de dificuldade propostos pelo 

competidor, ou já estabelecidos nos taolus compulsório e standards. A nota máxima de pontos é 

computada para cada rotina, e será somada atingindo nota 10. Na competição, os movimentos 

executados recebem notas estabelecidas; havendo falta na execução de movimento de dificuldade 

haverá desconto pré-estabelecido conforme o documento.  

  

Artigo 11º. A média final é a soma das notas dos grupos de arbitragem A, B, e C, menos as deduções, é 

a nota final de no máximo 10. 

 

Artigo 12º. Nas competições das modalidades de Bagua Zhang, Xingyiquan, Bajiquan, etc, a arbitragem 

será feita nos mesmos critérios do Art 10°. Em particular é importante mostrar claramente que a potência é 

interna (não externa).   

 
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) 

 

Artigo 13º.   As deduções serão auferidas pelo Árbitro Chefe ao final de cada prova, conforme abaixo 
descritas:   
 
 

a) Se necessário ao atleta o reinício do taolu, permitido somente uma vez. Obs. Não 
haverá desconto quando perturbações externas causarem a interrupção, 
impossibilitando a continuação da performance.   

1,00 

b) Se o atleta não cumprir o (apresentação, respeito e cortesia) descrito no 
Regulamento 

1,00 

c) Se o atleta apresentar o taolu sem conteúdo marcial, ou apresentar o taolu de 
conteúdo marcial visivelmente classificado como externo  

1,00 

d) Se o atleta se apresentar com uniforme irregular e/ou cabelos compridos soltos.  0,50 
e) Se o uniforme do atleta se abrir ou rasgar  0,30 

f) Nas competições de modalidade interno cuja arbitragem é feita com Grupos A, B e 

C, se a apresentação ultrapassar o tempo máximo ou não atingir o mínimo, a cada 5 

segundos haverá desconto de 

0,10 

g) Nas demais modalidades, se a apresentação ultrapassar o tempo máximo ou não 

atingir o mínimo naquelas modalidades que contemplam este valor, a cada 10 

segundos haverá desconto de 

0,10 

h) Havendo falta de número de atletas na apresentação de taolu de Grupo, deduz-se 

0,20 por cada atleta que faltar para completar o número mínimo estipulado.   

0,20 
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§ 1º  A Mesa (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 tenha caráter pedagógico.  

  

§ 2º  O padrão de taolu será o estabelecido e divulgado pela diretoria técnica da FPKF: Formas: 16-

mãos, 16-espada, 24-mãos, 32-espada, 42-mãos, 42-espada, Terceiro Conjunto taijiquan e taijijian, 

Formas Standard do Estilo Yang e Chen 2013 ou suas próprias criações: 

 

http://www.taiji.de   

Forma Chen-56 mãos:  

http://www.56.com/u60/v_MjIyMjc1Mjk.html  

Forma Chen-56 espada:  

http://www.56.com/u83/v_MjEwMjc3NjA.html  

Forma-24 mãos: 

http://www.youtube.com/watch?v=G_yYfLB_yV0&hd=1    

3º. Set de Competição Internacional – taijiquan:   

http://www.56.com/u77/v_NzI2Njc0NzQ.html   

3º. Set de Competição Internacional – taijijian:  

http://www.56.com/u47/v_NzI2NjgxNDg.html      

Forma Standard de Yang Taijiquan 2013:  

http://www.youtube.com/watch?v=TUj44iUF6dk&hd=1    

Forma Standard de Chen Taijiquan 2013:    

http://www.youtube.com/watch?v=UaN7LOiFVos   

Forma Standard de Yang Taijijian 2013:  

http://www.youtube.com/watch?v=PJB0cbR1Clo&hd=1   

Forma Standard de Chen Taijijian 2013:    

http://www.youtube.com/watch?v=MIgB8Bi1V5g   

  

Artigo 15º.   O competidor que se inscrever em um determinado taolu tradicional, mas realizar uma 

apresentação que não esteja de conformidade com o que for declarado no seu mapeamento será 

desclassificado. 

 

DESEMPATE DE TAOLU 

  

Artigo 16º.   Quando dois competidores de modalidades, cuja arbitragem é feita pelos Grupos A e B, tiverem a 

mesma pontuação, o desempate será feito da seguinte ordem e forma:   

I - O competidor ou o Grupo que tiver o maior valor de nota de PG será o vencedor; 

II - Se o empate permanecer será conferida a mesma classificação para ambos.   

 

MAPEAMENTO DE TAOLU 

 

 Artigo 18º. - As categorias de competição de Taolu Interno Tradicional, masculino ou feminino; juvenil, 

adulto ou sênior, Master são: 
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a) TAIJIQUAN TRADICIONAL FORMAS CURTAS (MÃOS LIVRES) – de 2 minutos a 4 minutos de 

competição. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais de mãos livres dos vários 

estilos de Taijiquan, desde que contenham de 08 a 18 rotinas. 

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

Opcional. 

b) TAIJI TRADICIONAL FORMAS CURTAS (COM ARMAS) – de 2 minutos a 4 minutos de competição. 

Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas tradicionais com armas dos vários estilos de Taiji, 

desde que contenham de de 08 a 18 rotinas. 

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

Opcional. 

 

§ 1º. – O atleta inscrito nas categorias descritas 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). 

 

Artigo 19º. - As categorias de competição de Taolu Interno Tradicional Avançado, masculino ou feminino; 

juvenil, adulto ou sênior, Master 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. 
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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) – de 1 minuto a 2 minutos e máximo de competição. Estão incluídas 

nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Ba Gua Zhan de mãos livres com 5 básicos + 10 

animais ou trechos delas. 

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

Opcional. 

i) BA GUA ZHAN (COM ARMAS) de 1 minuto a 2 minutos e máximo de competição. Estão incluídas 

nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Ba Gua Zhan de mãos livres com 5 básicos + 10 

animais ou trechos delas. 

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

Opcional. 

XING YI QUAN (MÃOS LIVRES) - de 1 minuto a 2 minutos e máximo de competição. Estão incluídas 

nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Xing Yi Quan com 5 básicos+12 animais ou trechos 

delas; 

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

Opcional. 

j) XING YI QUAN (COM ARMAS) - de 1 minuto a 2 minutos e máximo de competição. Estão incluídas 

nesta categoria todas as rotinas tradicionais de Xing Yi Quan com 5 básicos+12 animais ou trechos 

delas; 

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

Opcional. 
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§ 1º. – O atleta inscrito nas categorias descritas no 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. 

 

Artigo 20º. - As categorias de competição de Taolu Interno Moderno Iniciante, masculino ou feminino; 

juvenil, adulto ou sênior, são: 

a) TAIJIQUAN COMPULSÓRIO BÁSICO 8 (10)* , 1° Yi Duan e 2° Er Duan Yang (MÃOS LIVRES) - 

tempo de competição de 2 minutos a 4 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina oficial 

de Taijiquan de 8 movimentos dentro dos Estilos Oficializados pela IWUF e CWA. Arbitragem pelos 

grupos A e B (ver Anexo). 

É VETADA a inscrição, nesta categoria, dos atletas campeões nas Seletivas Regionais 

Classificatórias – 2018 ou no Campeonato Paulista de Kungfu Wushu – 2018, 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 Campeonato Paulista 

de Kungfu Wushu em Taolus Modernos Básicos Compulsórios de mãos livres, ou Taolus Modernos 

Avançados Compulsórios de mãos livres . 

 

b) TAIJIQUAN COMPULSÓRIO 16 e 3° San Duan Yang (MÃOS LIVRES) - tempo de competição de 2 

minutos a 4 minutos. Está incluída nesta categoria APENAS a rotina oficial de Taijiquan de 16 a 18 

Movimentos. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

c) TAIJI COMPULSÓRIO 16 (COM ARMAS) - tempo de competição de 2 minutos a 4 minutos. Está 

incluída nesta categoria APENAS a rotina oficial de Taiji de 16 a 18 Movimentos de Espada, Lança, 

Sabre e etc. Arbitragem pelos grupos A e B (ver Anexo). 

É VETADA a inscrição, nesta categoria, dos atletas também inscritos no Campeonato Aberto Paulista 

de Kungfu Wushu em Taolus Modernos Básicos Compulsórios com armas, ou Taolus Modernos 

Avançados Compulsórios com armas. 
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§ 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 descrita no Regulamento Vestimenta. 

 

Artigo 21º. - As categorias de competição de Taolu Interno Moderno Básico Compulsório, masculino ou 

feminino; juvenil, adulto ou sênior, Master 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). 

b) TAIJIJIAN BÁSICO COMPULSÓRIO 32 (Espada)- tempo mínimo de competição de 2 minutos 30 

segundos a 3 minutos e 30 segundos. 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 2018 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). 

 

Artigo 22º. - As categorias de competição para a divisão de Taolu Interno Moderno Avançado Compulsório, 

masculino ou feminino; juvenil, adulto ou sênior, Master 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). 
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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 A, B e C (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 A, B e C (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 A, B e C (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 A, B e C (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, B e C (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, B e C (ver Anexo). 
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Artigo 23º. - 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 ou Misto (MÃOS LIVRES) – até  3 atletas em cada 

grupo. Tempo de competição mínimo de 3 minutos e 30 segundos a máximo de 6 minutos. Arbitragem 

pelos grupos A e B (ver Anexo). 

b) TAOLUS INTERNOS ABSOLUTOS EM GRUPO ou Misto (COM ARMAS) - até  3 atletas em cada 

grupo. Tempo de competição mínimo de 3 minutos e 30 segundos a máximo de 6 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. – É permitida a utilização de música, porém SEM acompanhamento vocal (caso haja 

acompanhamento vocal, será aplicado o desconto referido na Tabela ). 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 24º. - As categorias de competição para a divisão de Tui Shou são: 

a) TUI SHOU TAOLU DUILIAN - mínimo de 2 atletas em cada apresentação. Tempo mínimo de 

competição de 2 minutos e máximo de 4 minutos. Estão incluídas nesta categoria todas as rotinas 

tradicionais e modernas de Tui Shou Taolu sendo de Contato e semicontato. Para esta categoria, não 

há divisão por sexo ou por faixa etária. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

Artigo 25º.   Os casos omissos serão tratados pontualmente pela diretoria técnica da FPKF. 

 

TABELA I – TEMPO DE EXECUÇÃO 

 

PROVA TEMPO MÍNIMO TEMPO MÁXIMO 

AD1 Taijiquan Adaptado 2’ 4’ 

AD2 Taiji Adaptado de Armas 2’ 4’ 

1 Taijiquan Tradicional Formas Curtas (Mãos Livres) 2’ 4’ 

2 Taiji Tradicional Formas Curtas (Com Armas) 2’ 4’ 

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

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

10 Ba Gua Zhan (Mãos Livres)  1’ 2’ 

11 Ba Gua Zhan (Com Armas)  1’ 2’ 

12 Xing Yi Quan (Mãos Livres)  1' 2' 

13 Xing Yi Quan (Com Armas)  1' 2' 

Taijiquan - Taijijian - Contemporâneo  

14 Taijiquan Compulsório 8 (10) Yi, Er Duan (Mãos Livres) 2’ 4’ 

15 Taijiquan Compulsório 16 (18) San Duan (Mãos Livres) 2’ 4’ 

16 Taiji Compulsório 16 (Com Armas) 2’ 4' 

17 Taijiquan Básico Compulsório 24 4' 5' 

18 Taijijian Básico Compulsório 32 (Espada) 2'30” 5'30” 

19 Taijiquan Intermediario Compulsório 32  4' 5'30” 

20 Taijquan Intermediario Compulsório Chen - 36  5' 6' 

21 Taijiquan Avançado Compulsório 42 5' 6' 

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

23 Taijiquan Avançado Compulsório 48 5' 6' 

24 Taijiquan Avançado Compulsório Yang 40 5’ 6’ 

25 Taijiquan Avançado Compulsório Chen 56 5’ 6’ 

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

27 Taijiquan Avançado Compulsório Sun 73 5’ 6’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

37 Taolu Interno Absoluto em Grupo (Mãos Livres) 3'30” 6' 

38 Taolu Interno Absoluto em Grupo (com Armas) 3'30” 6' 

39 Tui Shou Taolu Duilian 2' 4' 

 

 
Bauru, 15  de Abril  de 2.021. 

Diretoria Técnica dos Estilos Internos da FPKF 

William Ferreira Pense 



 

 

 
REGULAMENTO

  TRADICIONAL 

Tabela 1 -Grupo A (QM)Erros de Execução de Técnicas

Especificações de Técnicas
 
Nomes da Técnicas 
CATEGORIA 0 

拳 Quán (Punho) 

掌 Zhǎng (Palma) 

发劲 Fā jìn  (Explosão) 

指剑  Jiàn zhǐ (Dedo de espada) 

手法 Shǒu fǎ (Técnica dos 
membros superiores) 

身型 Shēn xíng  
(Postura do corpo) 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KUNG FU 

Rua Henrique Dias, 137 

E-mail: presidente.fpkf@gmail.com 

 

REGULAMENTO DE WUSHU INTERNO

TRADICIONAL – MODERNO – TUISHOU

.”    EVENTO ON-LINE    “. 
 

TABELAS 

Grupo A (QM)Erros de Execução de Técnicas

Especificações de Técnicas – Erros ecódigosde Dedução 

Itens de dedução 
TÉCNICAS E POSTURAS DOS MEMBROS 
SUPERIORES / TÉCNICAS E POSTURAS DO 
CORPO 

▼Face do punho irregular (dedos não alinhados)
▼ Polegar não pressiona a falange média do dedo médio
Obs.: Gancho deitado ou aberto (as pontas dos dedos não 
se tocam) 
▼Quatro dedos sem separação (exceto técnicas especiais) 
▼Palma convexa (centro da palma não está curvada para 
dentro e arredondada), exceto em técnicas especiais
Obs.:▼Dedos muito tensionados ou sem tônus 
horizontal ou estendida em ângulo menor que 30º quando 
empurra ▼Palma muito côncava com os dedos 
excessivamente curvos ▼ Dedos claramente separados
▼Falta de precisão e movimentação interna na aplicação 
da força  
▼Rigidez ao absorver e liberar a força 

 ▼Dedo indicador e dedo médio não estão retos e 
encostados. 
▼Polegar não está pressionando os dedos anular e mínimo
▼Membro superior retesado 
▼Ombro levantado  
▼Cotovelo levantado 
Obs:  ▼ Braçocomprimido fechando nas axilas
▼Quadril   inclinado para a lateral  
▼Costa encurvada ou inclinada demais  para frente, 
exceto em estilos ou caso especiais  
▼Quadril deslocado para trás   

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KUNG FU -
Sede administrativa 

Rua Henrique Dias, 137 – Bairro Ponte Preta – Campinas
Tel: (019) 33384-5456   Cel: (19) 99772-7634  

presidente.fpkf@gmail.com - diretorinternos.fpkf@gmail.com.br
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DE WUSHU INTERNO 

TUISHOU 

Grupo A (QM)Erros de Execução de Técnicas 

Códigos 
TÉCNICAS E POSTURAS DOS MEMBROS 

RIORES / TÉCNICAS E POSTURAS DO 
Deduzir 
0,1 por 
taolu  

Face do punho irregular (dedos não alinhados) 
Polegar não pressiona a falange média do dedo médio 

Obs.: Gancho deitado ou aberto (as pontas dos dedos não 

01 

Quatro dedos sem separação (exceto técnicas especiais)  
centro da palma não está curvada para 

dentro e arredondada), exceto em técnicas especiais 
edos muito tensionados ou sem tônus ▼Palma na 

o menor que 30º quando 
Palma muito côncava com os dedos 

Dedos claramente separados 

02 

Falta de precisão e movimentação interna na aplicação 03 

Dedo indicador e dedo médio não estão retos e 

Polegar não está pressionando os dedos anular e mínimo 

04 

Braçocomprimido fechando nas axilas 

05 

Costa encurvada ou inclinada demais  para frente, 

06 

- WUSHU 

Campinas-SP 
7634   

diretorinternos.fpkf@gmail.com.br 
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▼Costa apoiada ou inclinada para trás  
身型 Shēn xíng – outros 
(Postura do corpo-outros) 

▼Pescoço tensionado  
▼Peito estufado  
▼Tronco desequilibrado 

07 

雀尾揽 Lǎn què wěi (Alisar a 
cauda do pássaro) 
 

a) 掤Pěng (Aparar) 
▼Membro superior elevado acima da linha do ombro.  
▼ Membro superior muito flexionado (<90°) e/ou 
estendido (>150°).   

b) 履Lǜ  (Alisar) 
▼Membros superiores puxam muito estendidos ou 
fechados, pressionando as axilas 

c) 挤Jǐ  (Pressionar) 
▼Membros superiores não arredondados expandindo-se 
excessivamente para frente, ou mais altos do que a altura 
da boca   
▼Ombros e/ou cotovelos muito tensionados para cima 

d) 按Àn  (Empurrar) 
▼Movimento dos membros superiores executado de baixo 
para cima 
▼Palma das mãos se fecham de fora para dentro 
▼Membros superiores muito estendidos  
▼Cotovelo tensionado para cima 

08 
 

CATEGORIA 4 ROTINAS DE GRUPO 0,1 por 
taolu 

队形Duì xíng (Desalinhamento 
da Formação do Grupo)  

▼Alinhamento em desacordo com as formas de círculo, 
triângulo ou quadrado 

41 

作动  Dòng zuò (Técnicas) ▼Não sincronizadas  42 
CATEGORIA 1 TÉCNICAS DE EQUILÍBRIO 0,1 por 

rotina 
低 前蹬 脚势 踩  
Dīshì qiándēng cǎijiǎo 
(Chute baixo com sola para 
frente) 

▼Calcanhar do membro inferior de apoio levantado 
▼ Membro inferior que chuta com o joelho flexionado 
▼Pé que chuta não está voltado para fora 

17 

前举腿低势平衡 
Qián jǔtuǐ dī shì pínghéng 
(Equilíbrio baixo com a perna 
estendida para frente ) 

▼Membro inferior estendido para frente abaixo do nível 
horizontal 

18 

后插腿低 平衡势  
Hòu chā tuǐ dīshì pínghéng 
(Equilíbrio baixo com a perna 
cruzada por trás) 

▼O pé da perna cruzada por trás toca o chão 19 

CATEGORIA 2 TÉCNICAS DE MEMBROS INFERIORES 0,1  por 
rotina 

跌叉▼ Diē chā (Postura de 
salto de barreira) 

▼Pé de frente vira para dentro e toca o chão 
▼Ângulo entre as duas coxas menor que 45 graus 

22 

分脚▼  Fēn jiǎo (Chute de 
ponta) 
蹬脚▼  Dēng jiǎo (Chute de 

calcanhar) 

▼Ponta do pé que chuta abaixo do nível do ombro 
▼Joelho erguido flexionado 
Obs.:▼ Membro inferior de apoio claramente flexionado 
 

23 
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脚摆莲▼ Bǎi lián jiǎo (Chute 
de lotus) 
拍脚▼  Pāi jiǎo (Chute frontal 

de batida) 

▼Peito do pé batido abaixo da altura do ombro. 
▼Sem batida ou não foi ouvida.   
Obs.: ▼Membro inferior de chute flexionado 

25 

提膝独立▼  Tí xī dúlì (Postura 
de um joelho levantado) 

▼ Joelho levantado abaixo do nível da cintura 26 

CATEGORIA 3 TÉCNICAS DE SALTOS 0,1 por 
rotina 

空 脚腾 飞▼ Téngkōng fēi jiǎo 
(Chute frontal com batida no 
salto) 
旋 脚风▼ Xuàn fēng jiǎo 

(Chute para dentro no salto-
Tornado) 
空腾 摆莲▼ Téng kōng bǎi lián 

(Chute para fora no salto-
Lotus) 

▼Dedos do pé batido abaixo do nível do ombro 
▼Sem batida ou não foi ouvida   

30 

空腾 正踢腿Téng kōng zhèng tī tuǐ 
(Chute frontal na testa) 

▼Membro inferior de baixo flexionado 31 

CATEGORIA 5 POSTURAS E PASSOS 0,1 por 
rotina 

弓步 Gōng bù (Postura de 
arqueiro) 

▼Joelho da frente não está sobre o peito do pé 
▼ Ângulo entre a coxa e panturrilha do membro inferior 
flexionado maior do que 135º (45º em relação a 
horizontal).  
▼Calcanhar do pé de trás levantado (fora do chão).  
▼Pé de trás virado dentro de um ângulo de 90º ou mais 
▼Joelho e dedos do pé desalinhados 
Obs.: ▼ Joelho da frente flexionado à frente dos dedos dos 
pés.  
▼Membro inferior de trás obviamente flexionado 
(frouxo). 
 

50 

步马  Mǎ bù (Postura de 
cavalo) 
偏 步马  Piān mǎ bù 

▼Coxas fora do ângulo máximo de 45º em relação ao 
horizontal.  
▼ Joelhos inclinados para dentro passam a posição do 
meio do pé. Obs.: ▼Tronco flexionado para além de 45º   
▼Calcanhar levantado 

51 

虚步 Xū bù (Postura vazia) ▼Joelho e dedos do pé do membro inferior de suporte 
desalinhados.  
▼ Calcanhar do pé da frente toca o chão. 
▼ Calcanhar do pé de apoio fora do chão. 
▼ Ângulo entre a coxa e panturrilha do membro inferior 
de apoio maior do que 150º (60º em relação a horizontal). 
Obs.: ▼Apoio na ponta do pé 

52 

仆步 Pū bù (Postura agachada) ▼Membro inferior estendido não está totalmente reto. 
▼Pé do membro inferior estendido não está virado para 
dentro (pelo menos 45º), com as solas totalmente apoiadas 
no chão.  
▼Membro inferior agachado não está totalmente 

53 
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flexionado. 
▼上步Shàng bù (Passo de 
avançar) 
▼退步Tuì bù (Passo para 
trás) 
▼进步Jìn bù (Passo para 
frente) 
▼跟步Gēn bù (Passo de 
seguir) 
▼侧行步Cè xíng bù (Passo 
para o lado) 

▼Pé se arrasta quando dá o passo (exceto técnicas 
especiais) 
▼Centro de gravidade oscila para cima e para baixo 
quando dá o passo 
▼Pé é levantado demasiadamente alto quando dá o passo  
▼Joelho e os dedos do pé do membro inferior de apoio 
desalinhados  
▼Membro inferior de apoio maior que 150º (60º em 
relação à horizontal) 

54 

歇步 Xiē bù (Postura de 
descanso) 

▼Cruzamento incompleto dos membros inferiores: joelho 
não toca a panturrilha  
 

55 

CATEGORIA 6 TÉCNICAS DE ARMAS 0,1 por 
rotina 

挂剑▼  Guà jiàn (Defesa de 
gancho na técnica de espada 
reta) 
撩剑▼  Liāo jiàn (Defesa de 

baixo para cima com espada 
reta) 

▼Não há movimento circular vertical  
▼Empunhar a espada sem flexionar o punho 
 
Obs: espada distante do corpo 
 

60 

握剑 Wò jiàn (Modo de 
segurar a espada) 

▼Dedo indicador embrulha o topo da guarda-de-mão da 
espada e toca a lâmina da espada 

61 

劈剑、 劈轮 、刺剑 Pī jiàn, lūn pī, 
cì jiàn (Bater, Dar volta e 
bater, Estocar) 

▼Ao completar o movimento, braço e espada não estão 
alinhados 
 

62 

绞剑 Jiào jiàn (Enrolar com a 
espada) 
 

▼Giro do punho e ponta da espada não sincronizadas. 
▼Ponta da espada não faz um movimento circular, ou 
desenha um circulo muito grande ou muito pequeno. 

63 

架剑、托剑、推剑 Jià jiàn, tuō 
jiàn ou tuī jiàn (Levantar a 
espada) 

▼Espada não é empurrada para cima,  paralela ao chão 64 

点剑 Diǎn jiàn (Apontar) ▼Não passou a espada na vertical para em seguida golpear 
para frente e baixo. 

65 

抹剑 Mǒ jiàn (Alisar) ▼Não fez movimento circular da espada, em horizontal, 
na altura do peito, com finalização recolhendo para a 
lateral. 

66 

截剑 Jiē jiàn (Bloquear) ▼Não bloqueou diagonalmente para baixo ou para cima.  67 

 
Tabela 02 – Grupo A (QM) Outros Erros 
 
Itens de dedução Códigos  
PERDA DE EQUILÍBRIO Dedução por ocorrência 
▼ Tronco oscila, pé desliza 
▼Oscilação menor que 45º.  
▼Deslocar e deslizar o pé por postura instável. 

70  0,10 

▼Deslocamento maior que 45º. 
▼Saltito, apoio adicional 

71  0,20 

▼ Queda  72  0,30 
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ARMAS, ROUPAS E APARELHO Dedução por ocorrência 
▼ Arma toca o chão sem querer.  
▼ Perda do aperto da mão, desliza o cabo 
▼ Arma toca o corpo do atleta, sem querer.  
▼ Arma deforma (45 graus ou mais) 
▼ Fita ou pendente de arma ou enfeites da cabeça cai no 
chão. 
▼ Fita ou pendente de arma enrosca na mão ou no corpo. 

73  0,10 

▼Arma quebra 74 0,20 
▼ Arma cai 75   0,30 
▼ Fita do facão, a pendente da espada, a pendente da lança, 
roupa ou decoração da cabeça cai ao chão. 
▼ Fita do facão, a pendente da espada reta ou armas moles 
enrosca na mão ou corpo.  

76 0,10 

OUTROS Dedução por ocorrência 
▼ Técnica de equilíbrio não foi mantida por pelo menos 2 
segundos 

77  0,10 

▼ Qualquer parte do corpo do atleta faz contato com o chão 
fora da área de competição demarcada.  

78  0,10 

▼ Esquecimento 79 0,10 

 
 
Tabela 03 – Grupo A (QM)Erros de Execução de Técnicas em 
Xingyiquan e Baguazhang 
 
类别 
Categoria 

作动  
Nome da 
técnica 

扣分内容 
Itens de dedução 

编码 
Código 

CATEGORIA 
0 

TÉCNICAS E POSTURAS DE CORPO E MEMBROS 
SUPERIORES  
 

Deduzir 
0,1 por 
taolu  

形意拳 
Xíng yì quán 

劈拳Pì quán 
(Bater/Cortar) 

▼拳未 胸至口前 掌弧型下劈经 变  
▼Punho não parte do peito e não se direciona à altura da 
boca antes de se transformar em palma aberta para fazer 
pi para baixo 

101 

崩拳 Bēng 
quán (Socar) 

▼拳高 肋过 ▼臂僵直 
▼Punho acima da altura da costela 
▼ Membro superior rígido 

201 

拳钻  Zuàn 
quán 
(Brocar/Furar) 

▼拳未 胸至口前外旋 出经 钻  
▼Punho não parte do peito e não se direciona à altura da 
boca se espiralando à frente em zuan 

301 

横拳Héng 
quán 
(Bater 
atravessado) 

▼拳高 胸过  
▼Punho acima da altura do peito 

401 

掌Zhǎng 
(Palma) 

▼五指僵直▼虎口未撑圆 
▼ Dedos muito tensionados 
▼ Hǔkǒu não arredondado 

102 

八卦掌 掌 Zhǎng ▼虎口未撑圆▼掌心未内凹 102 
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Bā guà zhǎng (Palma) ▼Hukou não arredondado 
▼ Palma não côncava 

托掌 Tuō 
zhǎng 
(Palma Tuo) 

▼未沉肩重肘 
▼Ombro e/ou cotovelo tensionados 

202 

形意拳 + 八卦掌 
Xíng yì quán + 
Bā guà zhǎng 

身型Shēn xíng 
(Postura do 
Corpo) 
 

▼身体前府或后仰▼挺胸▼立腰 
▼Tronco inclinado à frente ou para trás 
▼ Peito estufado 
▼ Lombar reta 

106 

CATEGORIA 
2 

TÉCNICAS DE MEMBROS INFERIORES 0,1 por 
rotina 

形意拳 + 八卦掌 
Xíng yì quán + 
Bā guà zhǎng 

▼蹬腿Dēng 
tuǐ 
▼ 腿弹 Tán tuǐ 

▼未由曲到伸 
▼Membro inferior não passa de flexionado para 
estendido 
 
 

127 

CATEGORIA 
3 

TÉCNICAS DE SALTOS 
 

0,1 por 
rotina 

形意拳 + 八卦掌 
Xíng yì quán + 
Bā guà zhǎng 

跳跃Tiào yuè 
Salto 

▼未 空腾  
▼Sem salto 

130 

CATEGORIA 
5 

TÉCNICAS E POSTURAS DE PASSOS  0,1 por 
rotina 

形意拳 + 八卦掌 
Xíng yì quán + 
Bā guà zhǎng 

弓步Gōng bù 
(Postura de 
arqueiro) 

▼屈蹲腿未接近半蹲 
▼Postura não se aproxima de semi-agachada 

151 

步马 Mǎ bù 
(Postura de 
cavalo) 

▼屈蹲腿未接近半蹲 
▼Postura não se aproxima de semi-agachada 

152 

仆步 
Pū bù 
(Postura 
agachada) 

▼屈蹲腿未全蹲 
▼Postura não completamente agachada 

153 

形意拳 
Xíng yì quán 

跟步Gēn bù 
(Passo de 
seguir) 

▼后脚提起 高过 ▼踝 松过 ▼重心起伏 
▼Pé de trás é elevado demasiadamente alto ao avançar 
▼ Tornozelo muito relaxado 
▼ Centro de gravidade oscila para cima e para baixo 

154 

三体势Sān tǐ 
shì 

▼劈掌 两脚前后 距 大时 间 过 ，横向 距间 过宽 
▼Ao fazer palma de pi, distância frontal entre dois pés 
muito grande, ou distância lateral muito pequena 

155 

八卦掌 
Bā guà zhǎng 

趟泥步Tāng nì 
bù 

▼脚掌未平起平落▼重心忽高忽低▼外脚未涡内弧 出蹚 ▼两膝过宽 
▼Planta do pé não paralela ao chão ao pisar ou sair do 
chão 
▼ Centro de gravidade oscila para cima e para baixo  
▼ Pé de fora não avança enganchado para dentro 
▼Dois joelhos muito próximos um do outro 

156 
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Tabela 04 – Grupo B (PG) Performance Geral – Máximo 5pontos 
Diretiva para a avaliação da Performance Geral para Taolu de Outros Estilos Internos e 
de Adaptados. 
 
Nível Classe Valores Critério de Avaliaçao 

 
Superior 

① 5,00 - 4,81 Postura corretae técnica  de execuçãoprecisa; um método claramente 
apresentado;bemcoordenado comforçaepotência aplicada suave 
ecorretamente; umritmo distinto, coreografia racional elayout derotina, 
bem comoa harmonia  em  nível "Superior". 

② 4,80 – 4,51 

③ 4,50 – 4,21 

 
Médio 
 

④ 4,20 – 3,81 Postura eexecução da técnica  relativamente correta, métodoexibido 
relativamente claro; Força e potência aplicadas coordenada,harmoniosa e 
corretamente;ritmorelativamente distintoecoreografiae estrutura 
relativamente racional."Média". 

⑤ 3,80 – 3,41 

⑥ 3,40 – 3,01 

 
Inferior 

⑦ 3,00 – 2,51 Postura incorretae execução de técnicaimprecisa; um método não muito 
claro, que não é coordenado e nem suave, faltando  a forçaepotência 
aplicadas corretamente; ritmoindistinto, coreografia irracionale layoutde 
rotina."Inferior". 

⑧ 2,50 – 2,01 

⑨ 2,00 – 1,51 

 
Tabela 05 – Deduções de Chefe de Mesa de Arbitragem 

 
Penalidades Dedução 

(a) Se necessário ao atleta o reinício do taolu, permitido somente uma vez. Obs. Não haverá 
desconto quando perturbações externas causarem a interrupção, impossibilitando a 
continuação da performance.  

1,00 

(b) O atleta não cumprir o artigo 13  deste Regulamento (apresentação, respeito e cortesia) 1,00 

(c) O atleta apresentar o taolu sem conteúdo marcial ou apresentar o taolu de conteúdo marcial 
visivelmente classificado como externo. 

1,00 

(d) O atleta se apresentar com uniforme irregular e/ou cabelos compridos soltos. 0,50 

(e) O uniforme do atleta se abrir ou rasgar ou a sapatilha cair. 0,20 

(f) Nas competições de modalidade interno absoluto opcional e 3º conjunto, se a apresentação 
ultrapassar o tempo máximo ou não atingir o mínimo, a cada 5 segundos. 

0,10 

(g) Nas demais modalidades, se a apresentação ultrapassar o tempo máximo ou não atingir, a 
cada 10 segundos. 

0,10 

(h) Havendo falta de número de atletas na apresentação de taolu de Grupo, deduz-se 0,50 por 
cada atleta que falta para completar o número mínimo estipulado. 

0,50 

 
 

Tabela 06 – Critérios de Deduções de Técnicas de Performance Geral 
       Cada erro classificado sob conteúdo, deduz-se 0,10, limitando-se ao máximo a 0,40. 
 
Tipo Conteúdo  Erros de Performance Geral Valores  
Coordenação 
 

Consistência  Movimentos de mãos e de pés 
desconexos, posturas epassos 
descoordenados. 

Desconto 
no 
Nível PG 
 Vitalidade e  

arredondamento 
 Movimentosnão iniciados a partirda 

cintura,nãousando a barrigapara 
conduzir osbraços, 
ouosquadrispara conduziraspernas. 

Coordenação entre 
parte superior e 
inferior do corpo 

 Parte superior do corpooumembros 
superioresavançam antesdos 
membros inferiores. 
Qualquermembronãoharmonizacom 
oresto do corpooumembros.  

Pausa ouparadade  Técnicaé cortada 
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movimento oupausada(paradade movimento 
irregular)antes de executar a 
técnica de grau dedificuldade. 

Potência 
 

Respiração 
eunificação 

 Respiraçãofoçadano peitoepresa 
nopulmão. 
Técnicas de mãonãounificadas 
coma mecânica do corpo. 

Desconto 
no 
Nível PG 

Suavidade/dinamismo 
 

 Centro de 
gravidadeinstável;substancial 
einsubstancialnão estão claramente 
definidos; transiçõesnãodinâmicas. 

Fluxo de potência  Podernão segue corretamente 
ocaminhode sua origematravés do 
corpo paraa extremidade para onde 
é aplicado. 

Extração e aplicaçao 
da  força 
 

 Métododeextrair earmazenar a 
energiaantes de emitira força nãoé 
dinâmico esuave,emissão deforçaé 
rígida edura; ritmodas 
mudançasnão é natural. 

Choreografia 
e 
Música 
 

Conteúdo  As técnicas nãosão diversificadas 
eabrangentes, características 
estilísticasnão são exibidas. 

Desconto 
por no. 
vezes:  
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

Racionalidade  Técnica de mãosoutécnica de 
espadaalteradas divergindo 
dométodo originalmente projetadoe 
intencionado. 

Conexões de técnicas  Movimentos dos pés durante as 
técnicas de transição não cumprem 
com os requisitos 

Concordância  Músicafaltacaracterísticas de 
originalidade; tempo 
musicalincompatível como ritmodas 
técnicasrealizadas. 

Música  Falta música 0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauru, 15  de Abril  de 2.021. 

 

Diretor Técnico dos Estilos Internos da FPKF 
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