CAMPEONATO BAIANO DE WUSHU
KUNG-FU, TAI-CHI-CHUAN E SANDA

Feira de Santana –BAHIA

14 DE JULHO DE 2019.

Federação Baiana de Wushu - Sanda
Entidade Oficial filiada a CBS

CAMPEONATO BAIANO DE WUSHU
(KUNG-FU, TAI-CHI-CHUAN E SANDA)

REGULAMENTO GERAL

O Campeonato Baiano de Wushu é a competição estadual oficial realizada pela
Federação Baiana de Wushu – SANDA e a Federação Baiana de Kung-Fu Wushu, o
Campeonato Baiano é realizado anualmente. A ASSOCIAÇÃO SHAOLIN DE KUNG
FU KUNTAEDO é a responsável pela organização do campeonato sob supervisão da
FBWS e FBKW.
DATA E LOCAL
O Campeonato Baiano de Wushu será realizado nos dias 14 de Julho de 2019 em Feira
de Santana-BA

GINÁSIO OYAMA PINTO

Av. Frei Félix de Pacauba, 2081-2085 - Campo Limpo, Feira de Santana - BA, 44032-411

https://goo.gl/maps/rQ3siCcN2oXdMY2D8

Federação Baiana de Wushu - Sanda
Entidade Oficial filiada a CBS

EVENTOS DE COMPETIÇÃO
1. Wushu Interno;
2. Wushu Moderno e Livre;
3. Wushu Sanda;
4. Wushu Tradicional.
5. Combate de Semi Contato – Tradicional (evento experimental)
Os detalhes sobre regras e categorias de cada uma das modalidades se encontram nos
seus respectivos regulamentos específicos, neste mesmo documento. Todos os atletas
deverão apresentar documento de identidade com foto na mesa de arbitragem da área de
competição da respectiva modalidade. O atleta que competir em categorias de
departamentos diferentes estará sujeito a ser chamado para essas categorias
simultaneamente. Neste caso, deverá optar por uma delas. Não serão realizadas
modificações ou acomodações no cronograma das competições para atender atletas que
estejam nesta situação.
QUALIFICAÇÃO
Todas Associações do Estado da Bahia estão qualificadas a participar da competição,
desde que sejam representantes da Arte Marcial Chinesa.
REGISTRO
As inscrições dos competidores serão de inteira responsabilidade das Associações
filiadas, que deverão realizá-las até 10 de julho de 2019, unicamente por meio
eletrônico, com o preenchimento das fichas específicas de cada modalidade, que estarão
disponíveis no portal da FBWS a partir do dia 01 de Junho de 2019. As inscrições as
inscrições serão feitas pelo portal www.fbws.com.br, pelas associações, os documentos
(Termo de compromisso, Ficha dos Atleta, etc.) dos atletas deverão ser impressos pelo
representantes das associações e entregue no dia do evento, devidamente assinados. Os
comprovantes de pagamento deverão sem enviados para o e-mail:
contato@fbws.com.br, após confirmação de pagamento a inscrição de efetivada no site,
podendo ser acompanhada pelo responsável do atleta.
Caso haja necessidade de retificação de inscrição, esta será aceita desde que enviada
dentro do prazo de inscrição. Uma retificação cancelará qualquer inscrição anterior.
Portanto, ao fazer uma retificação, a Associação deve efetuar a alteração no site de
inscrições. Todos os atletas devem apresentar às suas respectivas Associações, Atestado
Médico, com data de emissão de 06 de maio de 2019 ou posterior, assim como o termo
de responsabilidade de participação no evento devidamente assinado. Esta
documentação será recebida, conferida e arquivada pela FBWS. O chefe da delegação
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deverá portar estes documentos e entregá-los durante a Reunião Técnica, dia 14 de
Julho de 2019 as 8hs.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Os valores das inscrições serão determinados conforme o número de
categorias disputadas por um atleta, considerando:
Descrição

Valor
Não Filiado
Filiado

Detalhes

Direito a competir em uma
categoria
Para cada categoria adicional
Categoria Adicional
R$ 20,00
R$10,00
disputada pelo atleta
Não haverá devolução dos valores das inscrições em hipótese alguma.
Inscrição

R$ 50,00

R$ 40,00

A FBWS se reserva no direito de solicitar mais informações à Associação ou ao
profissional que assinar o documento caso julgue necessário. Todas as informações
fornecidas sobre este assunto serão mantidas em sigilo pelas partes envolvidas,
podendo ser utilizadas somente para fins estatísticos.
CHECKLIST
No dia 11 de Julho de 2019 será divulgado no site da FBWS o checklist contendo a
relação das inscrições efetivadas. O prazo do checklist vai até dia 12 de julho de 2019,
as Associações devem conferir nome e categoria de seus atletas e comunicar possíveis
erros. Só serão corrigidos erros até a data supracitada e se os erros forem cometidos
pela FBWS, caso contrário a inscrição não será alterada.
ARBITRAGEM
Cada Associação deverá indicar até 01 de julho de 2019 pelo menos 01 (um)
candidato a árbitro para cada modalidade em que pretende inscrever atletas,
considerando: Interno, Moderno, Sanda e Tradicional. Ao indicar o candidato a
árbitro, as Associações deverão ter como critério a experiência de atuação em eventos
Estaduais e/ou Campeonatos Brasileiros. Serão priorizadas as indicações de árbitros
que possuam os “Certificados de Árbitros” válidos. Os indicados serão escolhidos por
critérios técnicos, sendo que a confirmação da escolha dos árbitros pela FBWS será
enviada a cada Associação até 05 de julho de 2019.
Cada departamento da FBWS nomeará um Árbitro-chefe que coordenará os trabalhos
da equipe de arbitragem do respectivo departamento. Além dos árbitros-chefe, a
diretoria técnica da FBWS nomeará um Árbitro-chefe Geral que será responsável por
nomear o Júri de Apelo, cuja função é julgar os eventuais pedidos de recurso nos
resultados das competições.
RECURSOS
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Havendo arbitragem suficientemente duvidosa que indique possibilidade de erro, o
chefe da delegação poderá entrar com recurso contestando o resultado da competição,
efetuando caução no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e em prazo máximo de 30
minutos após o final da luta (no caso de evento de Sanda) ou da bateria da categoria
envolvida (no caso de evento de Taolu), anexando provas contundentes e a gravação da
luta ou rotina que comprove o alegado na contestação. Os recursos podem ser
formalizados somente pelo chefe da delegação ou técnico responsável a que o atleta
pertence. O recurso será julgado pelo Júri de Apelo. Havendo julgamento favorável ao
recurso, a caução será devolvida e o árbitro ou árbitros envolvidos serão penalizados
conforme a regra vigente. Não havendo julgamento favorável ao recurso, o contestante
não receberá de volta a caução depositada. Para Taolu somente serão aceitas
contestações sobre a própria apresentação, nos termos previstos na regra. Contestações
sobre atuações de adversários não são válidas. Todas as equipes deverão acatar a
decisão do Júri de Apelo. Atos de provocação ou insultos contra a decisão do Júri terão
rigorosa punição ao atleta e a sua Associação. A decisão do Júri de Apelo é final.
PESAGEM
A primeira pesagem oficial será realizada no dia 14 de Julho de 2019, de acordo com o
Horário de Brasília, conforme listado abaixo:
Sanda – Feminino e Masculino, às 09h;
A pesagem se iniciará pelas categorias mais leves. Um documento de identidade com
foto e carteirinha da Associação deverá ser apresentado no momento da pesagem. O
atleta que até o término da pesagem, incluindo a repesagem prevista nas regras, não
estiver com seu peso de acordo com a categoria indicada em sua ficha de inscrição
estará desclassificado automaticamente, sem direito ao reembolso do valor da inscrição.
SORTEIO
Os sorteios das chaves de competição de todos os departamentos - Interno, Moderno,
Sanda, Shuaijiao e Tradicional - serão realizados no dia 14 de julho de 2019,
individualmente conforme cronograma abaixo:
Sanda - imediatamente após a pesagem.
Cada Associação deve enviar o responsável técnico de cada departamento em que
possuir atletas inscritos para acompanhar a reunião técnica e o sorteio.
REUNIÃO TÉCNICA
A Reunião Técnica para chefe de delegações e técnicos será realizada às 8h no dia 14
de julho de 2019, No local do evento. Nela serão anunciados todos os assuntos relativos
à competição.
Cada delegação deverá enviar pelo menos um representante, sendo permitida a
participação dos responsáveis de cada um de seus departamentos técnicos.
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PREMIAÇÕES E CERTIFICADOS
Os competidores classificados em 1º, 2º e 3º lugares serão premiados com medalhas
personalizadas do evento. Atletas e árbitros receberão certificados de participação no
campeonato que serão enviados na forma digital para os representantes das associações.
A premiação só será entregue aos atletas que estiverem devidamente uniformizados.
OUTROS ASSUNTOS
Todos os casos não tratados por esse Regulamento serão analisados e resolvidos pela
Diretoria da FBWS.

19 de abril de 2019.

Alencastre Honorio Moura
Presidente da FBWS
contato@fbws.com.br
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TERMO DE COMPROMISSO.

Associação:_________________________________________________________________

Responsável Legal pela Associação:______________________________________________

Eu, signatário deste documento, consciente e sem coação, atesto que toda a documentação
exigida (termos de responsabilidade e atestados médicos) para os atletas supracitado estão
em meu poder e em conformidade para a participação no Campeonato Baiano de Wushu.
Declaro que estamos cientes da nossa responsabilidade em entregar os documentos
supracitados a Federação Baiana de Wushu - SANDA (FBWS), na ocasião da Reunião
Técnica, no dia 11 de Agosto de 2018. Eu li e entendi todo o conteúdo deste Termo de
Compromisso da Federação Estadual.

_________________________________________________________
Assinatura Local e data

Nome Completo: _____________________________
Cargo na Federação: ___________________________
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DE IMAGENS
Associação: ___________________________________________________________________
Nome do Participante: ______________________________________ RG: ______________
Nascimento: ____ /____ /______ (dd/mm/aaaa) Idade: ________ Sexo: _____________ Eu,
signatário deste documento, consciente e sem coação, voluntariamente apresento meu
registro para o Campeonato Baiano de Wushu. Este campeonato é realizado pela Federação
Baiana de Wushu - Sanda (FBWS), daqui por diante FBWS, e sua equipe de trabalho para o
evento serão conjuntamente tratadas como “Comitê Organizador”. Considerando que o
Comitê Organizador tenha aceitado meu registro, eu me responsabilizo por todos os riscos de
danos físicos ou mentais, deficiências e perdas que possam resultar de ou estar relacionadas a
minha participação no campeonato. Respondendo por mim, herdeiros, executivos pessoais,
agentes, representantes ou cessionários, isentam o Comitê Organizador, seus diretores,
agentes, representantes, voluntários, árbitros, e outros membros relacionados ao
campeonato, de responsabilidade de reclamações, ações, processos e controvérsias em direito
ou de equidade em razão de qualquer matéria, causa, ou qualquer coisa que eu possa
sustentar como resultado de ou ligadas a minha participação no campeonato. Eu estou ciente
que todo cuidado médico ou tratamento oferecido a mim pelo Comitê Organizador, seus
diretores, equipe médica, representantes, voluntários, e qualquer outro membro relacionado,
será apenas em caráter de primeiros socorros, e aqui não associo o Comitê Organizador, seus
diretores, representantes, voluntários, e qualquer outro membro relacionado, a qualquer
responsabilidade por tais auxílios. Eu entendo que é minha obrigação obter minha própria
cobertura médica. Declaro que o meu Atestado Médico, de acordo com o que foi determinado
no Regulamento Geral do campeonato, foi entregue aos dirigentes da Associação qual
represento. Eu concordo em cumprir as Regras estabelecidas pelo Comitê Organizador, e eu
entendo que qualquer recurso deve ser conduzido de acordo com o Regulamento Geral do
Campeonato. Eu concordo que minha apresentação ou participação em qualquer momento no
Campeonato pode ser filmada, gravada, divulgada ou transmitida ao vivo. Eu consinto
autorização ao Comitê Organizador para uso de meu nome, voz, fotos, dados biográficos
parciais ou totais, em qualquer formato ou língua, acompanhado ou não de outro material, em
qualquer país, sem qualquer restrição, para televisão, rádio, vídeo, ou qualquer outra forma de
dispositivos conhecidos atualmente ou que venham a ser criados no futuro. Eu renuncio
qualquer forma de compensação financeira pelos direitos de imagem no que diz respeito a
todo este conteúdo supracitado.
Eu li e entendi todo o conteúdo deste Termo de Responsabilidade e Cessão de Imagens.
(Assinatura do pai ou Responsável Legal é exigida para participante menor de idade)
Nome do Participante
_______________________________
Assinatura do Participante
_______________________________

Nome do Pai/ Responsável legal Documento Data

__________________________________________
Assinatura do Pai/ Responsável legal
__________________________________________
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PROGRAMAÇÃO GERAL.
Data

Evento

13/07

RECEPÇÃO DOS ATLETAS

SÁBADO

PARADA PARA ALMOÇO
SEMINÁRIOS E MINICURSOS
ENCERRAMENTO DO 1º DIA
1º PESAGEM DOS LUTADORES

REABERTURA
PESAGEM FINAL DOS LUTADORES
INICIO DAS LUTAS E COMPETIÇÕES
14/07

PREMIAÇÕES (1º, 2º, 3º LUGAR)

DOMINGO

ENCERRAMENTO E CONFRATENIZAÇÃO

Hora

Local

8H A 11H
11:30
13H A 17H
17:00
18:00

08:00

GINÁSIO
DE
ESPORTES

08:30
09:00
13:00
14:00

*A programação da competição poderá sofrer alteração dependendo do número de atletas inscritos no evento. O
cronograma completo da competição será divulgado em data futura.

