
 

 
 

 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO BAIANO DE KUNG FU WUSHU 2022FEIRA DE 
SANTANA-BA 03 E 04 de SET de 2022 



 
 

REGULAMENTO GERAL FBWS 

O  Campeonato baiano de Kung fu Wushu 2022, competição estadual oficial organizada pela Federação 
Baiana Wushu sanda (FBWS), com apoio da Confederação Brasileira de Kungfu Wushu (CBKW) 

 
 

A. DATA E LOCAL 
 

O  Campeonato baiano de Kung fu Wushu 2022 será realizado nos dias 03 e 04 de Setembro de 2022, em 
FEIRA DE SANTANA-BA. 

 
 

B. GINÁSIO 
 

Ginásio da Municipal de Feira de Santana-BA 
 
 
 

C. EVENTOS DE COMPETIÇÃO 
 

1. Sanda; 
2. Taolu Esportivo; 
3. Taolu Tradicional; 
4. Taolu Tradicional Adaptado. 

 
 

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 para o oficial responsável 
pelas chamadas na área de aquecimento. 

 

O atleta que competir em categorias de áreas técnicas diferentes estará sujeito a ser chamado para essas 
categorias simultaneamente e, neste caso, deverá optar por uma delas. Não serão realizadas 
modificações ou acomodações no cronograma das competições para atender atletas que estejam nesta 
situação. 



 

 

D. QUALIFICAÇÃO 
 

Todas as Academias, Associações e atletas filiados ou não à FPKW estão qualificadas a participar 
da competição. 

 
 

E. CLASSIFICADOS 
 

Somente atletas da Federação baiana estarão concorrendo às vagas para representar o estado 
da Bahia no Campeonato Brasileiro. 

 
F. PROTOCOLOS DE SAÚDE 

 
A realização deste evento no contexto atual se justifica pelo avanço da vacinação contra a covid- 
19 e observância de rígidos protocolos de saúde. 

 

O  Campeonato baiano de Kung fu Wushu 2022 será realizado com a presença de público, sendo 
permitido o ingresso e a permanência no local do evento com o uso de máscara. 

 
 

G. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições dos competidores serão de inteira responsabilidade das Associações ou Academias 
que representa, que deverão realizá-las no período de 17 de julho de 2022 a 30 de agosto de 
2022, acessando o perfil da Federação baiana de Wushu sanda no Instagram (@fbws) e clicando 
no link da “Bio” para preenchimento do formulário de inscrição. A data limite para pagamento 
da inscrição é o dia 30 de agosto de 2022. 

 

O preenchimento do formulário poderá ser realizado pelo competidor, pela respectiva Federação 
Estadual ou pelo responsável técnico da academia, no entanto, a confirmação da inscrição ficará 
condicionada ao: 
* Envio do comprovante de pagamento do valor da inscrição; 
* Envio do termo de responsabilidade e cessão de imagem; 
* Atestado médico (de até 30 dias antes da competição). 
(todos os arquivos devem ser enviados em .pdf) por meio do e-mail: 
presidente@fbws.com.br 

 

O depósito pode ser efetuado via chave PIX: presidente@fbws.com.br (EMAIL) ou  depósito 
em conta bancária: 
BANCO: MERCADO PAGO  
INSTITUIÇÃO:10573521 
 AGÊNCIA: 0001 
CONTA: 84348407984 

 

mailto:presidente@fbws.com.br
mailto:presidente@fbws.com.br


 

Caso haja necessidade de retificação de inscrição, o competidor deverá preencher novo 
formulário, desde que dentro do período, sendo considerada válida a última inscrição realizada. 

 
No dia da competição, cada atleta deverá portar as vias originais do atestado médico e do termo 
responsabilidade e cessão de imagens, e prontamente entregar ao Comitê Organizador do 
evento caso solicitado. 

 
 

H. CREDENCIAMENTO 
 

A participação dos inscritos somente será confirmada após o cumprimento do protocolo de 
credenciamento, no dia 03 de Setembro de 2022, das 21:00h às 21:00h, em local a ser 
divulgado em data futura nas redes sociais da FBWS. 

 
No credenciamento, o atleta ou técnico deverá apresentar original do RG ou CNH, própria e do 
responsável no caso dos menores de idade e assinar o relatório de credenciamento. 

 
 

I. CONDIÇÕES FINANCEIRAS 
 

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

 
VALORES DE INSCRIÇÕES 

 

Descrição Valor Detalhes 

Inscrição (NÃO FILIADOS) R$70,00 direito a competir em uma categoria 

Inscrição 

(FILIADOS) 

 

 

R$50,00 direito a competir em uma categoria 

Categoria  Adicional 
R$30,00 para cada categoria adicional disputada pelo 

atleta 

 

Não haverá devolução dos valores das inscrições em hipótese alguma. 



 

 
 

J. INCLUSÃO SOCIAL 
 

Como forma de estimular a inclusão social, será concedido 50% de desconto aos atletas que 
estiverem cadastrados no CadÚnico limitado o benefício até 02 atletas por Academia ou 
Associação. 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ 
 

Para a aprovação destas inscrições, devem ser anexadas, para cada atleta, as certidões que 
comprovem o cadastramento no respectivo programa. 

 

K. CHECKLIST 
 

No dia 02 de Setembro de 2022 será divulgado nas redes sociais da FBWS o checklist contendo a 
relação das inscrições efetivadas. O prazo para verificação do checklist vai até dia 30 de Agosto 
de 2022, as federações 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. 

 

L. ARBITRAGEM 
 

Cada Academia deverá indicar de 20 A 30 de AGOSTO de 2022 pelo menos 01(um) candidato a 
árbitro para cada modalidade que será realizada na competição, considerando as certificações 
estaduais emitidas pela FBWS. 

 

Os indicados serão escolhidos por critérios técnicos pela Comissão Técnica/Diretoria de 
Arbitragem da FBWS, sendo que a confirmação da escolha dos árbitros será enviada a cada 
ACADEMIA até 03 de SETEMBRO de 2022. A FBWS reserva-se ao direito de convocar árbitros 
experientes. 

 

A Comissão Técnica da FPWS nomeará um Árbitro Principal que coordenará os trabalhos da 
equipe de arbitragem em cada área. Além dos árbitros principais, serão nomeados o Árbitro 
Chefe, o(s) Árbitro(s) Chefe Assistente(s) e Membros do Júri de Recursos, cuja função é julgar 
os eventuais recursos contestando os resultados das competições. 

 
RECURSOS 

 

Havendo arbitragem suficientemente duvidosa que indique possibilidade de erro, o chefe da 
delegação ou o técnico responsável poderá entrar com recurso contestando o resultado da 
mesma. Este deverá ser efetuado mediante formalização por escrito para o ARBITRO CHEFE. 

 

Júri de Recursos. 
 

A submissão de recursos é limitada a duas (2) por ESCOLA em cada área técnica (sanda, taolu 
esportivo e taolu tradicional) durante toda a competição. 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/


 

Todas as equipes deverão acatar a decisão do Júri de Recursos. Atos de provocação ou insultos 
contra a decisão do Júri terão rigorosa punição ao atleta e Sua escola. A decisão do Júri de 
Recursos é final. 

 

Os recursos somente serão aceitos se seguirem os procedimentos e termos previstos nas 
regras para cada uma das modalidades: 

 
Sanda 

 
A equipe que tiver objeção quanto à alguma decisão ou omissão do árbitro de plataforma deverá 
levantar a placa de apelo solicitando uma reavaliação. A luta será interrompida, o técnico 
responsável deverá informar o motivo da apelação, preencher e assinar o formulário de 
recurso. 

 
O recurso será julgado pelo Júri de Recursos imediatamente. Havendo julgamento favorável ao 
recurso o resultado será corrigido. 

 

Taolu 
 

O recurso deverá ser apresentado ao Júri de Recursos em um prazo máximo de 15 minutos após 
o final da bateria da categoria envolvida, o técnico responsável deverá informar o motivo    da 
apelação, preencher e assinar o formulário de recurso. Contestações somente serão aceitas se 
feitas nos termos previstos nas regras de competição de cada uma das modalidades. 

 
O recurso será julgado pelo Júri de Recursos imediatamente. Havendo julgamento favorável 
ao recurso o resultado será corrigido. 

 

M. PESAGEM 
 

A pesagem oficial para a categoria de Sanda será realizada no dia 03 de set de 2022, nos seguintes 
horários: 

 

Categoria de Base (até 17 anos) das 21h às 23h; 
Adultos (18 anos ou mais) - das 21h às 23h. 
Local: CLUBE DE TIRO 1911  
RUA:CRISTOVÃO BARRETO, 305 – SERRARIA BRASIL 
FEIRA DE SANTANA-BA 
CEP:44003-127 

 
A pesagem se iniciará pelas categorias mais leves. Um documento de identidade com foto 
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. 

 



 

 
 

N. SORTEIO 
 

Os sorteios das chaves das competições de Taolu serão realizados no dia 03 de Setembro de 
2022 a partir das 23h. 

 

Os sorteios das chaves Sanda serão realizados imediatamente após o término da pesagem. Cada 
ESCOLA OU ASSOCIAÇÃO com atletas competindo nestas áreas técnicas deverá enviar um 
responsável técnico para acompanhar o sorteio. O local de realização será NO MESMO LOCAL DA 
PESAGEM. 

 

O. 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. 

 
Na categoria de sanda, os atletas semifinalistas serão premiados como 3º lugar. 

 
 

P. CONTROLE DE DOPAGEM 
 

O Controle de Dopagem pode ser realizado durante o CBKW2022 de acordo com os 
requerimentos do IOC (International Olympic Committee), da WADA (World Anti-DopingAgency) 
e/ou da ABCD (Autoridade Brasileira De Controle De Dopagem). Caso um atleta seja flagrado ele 
será submetido às regras e penalidades estipuladas pelas instituições supracitadas e pela IWUF 
(International Wushu Federation) sobre o assunto. 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DE IMAGENS 

 

O aceite do Termo de Responsabilidade e Cessão de Imagens é condição imprescindível à 
participação no Campeonato baiano de Kung fu Wushu 2022, e o ato de se inscrever  no evento 
são considerados como aceite do termo. Todavia, todo participante deve submetera via assinada 
junto com sua inscrição. 



 
 

REGULAMENTO DE SANDA 
 

EVENTOS DE COMPETIÇÃO 
 

1. Eventos de Sanda: 
● Adulto Feminino - 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg. 
● Adulto Masculino - 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, +90kg. 
● Juvenil Feminino - 48kg, 52kg, 56kg, 60kg. 
● Juvenil Masculino - 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg. 
● Infantil Feminino - 39kg, 42kg, 45kg, 48kg. 
● Infantil Masculino - 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 52kg, 56kg, 60kg. 

 
 

MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO 
 

2. Cada Academia ou Associação poderá inscrever número ilimitado de atletas em cada categoria. 
 
 

3. As categorias de Sanda se dividem pelas seguintes divisões de idade: 
● Adulto - data de nascimento de 1º de janeiro de 1982 a 31 de dezembro de 2004. 
● Juvenil - data de nascimento de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2007. 
● Infantil - data de nascimento de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2010. 

 
 

MÉTODOS DE COMPETIÇÃO 
 

4. A menos que esteja determinado de forma diferente neste Regulamento, serão seguidas as 
normas estabelecidas nas “Regras de Competição de Sanda” disponíveis no portal da CBKW. 

 
5. O sistema de eliminatória simples será adotado. Se houver três lutadores em uma categoria todos 

se enfrentarão, na seguinte ordem: lutador 2 x lutador 3, lutador 1 x lutador 3 e lutador1 x lutador 
2. 

 

6. Havendo 2 lutadores do mesma ESCOLA OU ASSOCIAÇÃO em uma mesma chave estes não po-
derão se enfrentar em sua primeira luta, a menos que haja somente 2 lutadores na chave. 



 

 

UNIFORME E EQUIPAMENTOS 
 

7. Os competidores devem vestir uniforme e equipamento de acordo com as “Regras de 
Competição de Sanda”. 

 

8. Cada competidor deve ter seu próprio uniforme e equipamento em bom estado de 
conservação, observando-se as seguintes especificações: 

 
Uniforme 

 
● O atleta deve competir com uniforme oficial de sua Federação Estadual (FBWS) ou Academia 

(o uso de uniformes de escolas ou associações não será um impeditivo); 
 
 

 
Equipamentos 

 
● Cada Academia ou Associação ficará responsável por providenciar o equipamento de proteção 

(capacete, colete e luvas) de seus atletas, preconizando pelo bom estado dos respectivos equi-
pamentos. 

 
● O atleta deverá se apresentar no local de preparação para o combate com 3 lutas de antece-

dência, deixar um documento de identificação (RG ou CNH) e vestir o equipamento com su-
porte da equipe de apoio. Após o combate, o atleta deverá retornar imediatamente para reti-
rar o documento deixado. 

 
 

● Para o caso de uma necessidade extraordinária, é recomendado que cada atleta deve ter dois 
conjuntos de equipamento de proteção para competição de Sanda, sendo um todo azul e ou-
tro todo vermelho. Este equipamento deve estar em conformidade com as obrigatoriedades 
para sua categoria etária de acordo com as “Regras de Competição de Sanda”. 

 
● Tamanho das Luvas: 10 oz em todas as categorias, exceto nas acimas de 75kg que deverá ser 

12 oz. 
 
 

9. Uniforme e equipamento serão inspecionados antes do atleta entrar na área de competição. 
 

. 



 
 

REGULAMENTO DE TAOLU 
ESPORTIVO 

 

EVENTOS DE COMPETIÇÃO 
 

1. Eventos Individuais de Mãos: 
● Changquan (grupo a, b, c, mirim, adulto - taolu de 16 ou 20, taolu de 32, taolu 1º ou 2º ou 3º set 

ou opcional sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculino 
e feminino). 

● Nanquan (grupo a, b, c, mirim, adulto - taolu de 16, taolu de 32, taolu internacional ou 3º set ou 
opcional sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculino e 
feminino). 

● Taijiquan (grupo c - taolu de 24, grupo b - taolu de 42, grupo a - taolu de 42 ou 3º set ou opcional 
sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu, mirim - taolu de 8 ou 
16, adulto - taolu 3º set; masculino e feminino). 

 

2. Eventos Individuais de Armas Curtas: 
● Daoshu (grupo a, b, c, mirim, adulto - taolu de 16, taolu de 32, taolu do 1º ou 2º ou 3º set ou 

opcional sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculinoe 
feminino). 

● Jianshu (grupo a,b,c, mirim, adulto - taolu de 16, taolu de 32, taolu do 1º ou 2º ou 3º set ou opcional 
sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculinoe feminino). 

● Nandao (grupo a,b,c, mirim, adulto - taolu de 16, taolu de 32, taolu internacional ou 3º set ou 
opcional sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculinoe 
feminino). 

● Taijijian (grupo a,b,c, mirim, adulto - taolu de 32, grupo b - taolu de 42, grupo a - taolu de 42 ou3º 
set ou opcional sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu, mirim 
- taolu de 16, adulto - taolu 3º set; masculino e feminino). 

 

3. Eventos Individuais de Armas Longas: 
● Gunshu (grupo a,b,c, mirim, adulto - taolu de 16, taolu de 32, taolu do 1º ou 2º ou 3º set ou opci-

onal sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculinoe femi-
nino). 

● Qiangshu (grupo a, b, c, mirim, adulto - taolu de 16, taolu de 32, taolu do 1º ou 2º ou 3º set ou 
opcional sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculinoe 
feminino). 

● Nangun (grupo a, b, c, mirim, adulto - taolu de 16, taolu de 32, taolu internacional ou 3º set ou 
opcional sem avaliação de nandu, opcional - taolu opcional com avaliação de nandu; masculinoe 
feminino). 

 

4. Eventos de Duilian: 
● Duilian (grupo b, grupo a, adulto; masculino e feminino) 



 

 

MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. Cada Associação ou Academia poderá inscrever quantos atletas desejar em qualquer categoria. 
 
 

2. As categorias de Taolu Esportivo se dividem pelas seguintes divisões de idade: 
● Opcional - sem restrições. 
● Grupo A - data de nascimento de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2007. 
● Grupo B - data de nascimento de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2010. 
● Grupo C - data de nascimento de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2016. 
● Mirim - data de nascimento de 1º de janeiro de 2012 ou posterior. 
● Adulto - data de nascimento de 31 de dezembro de 2004 ou anterior. 

 

MÉTODOS DE COMPETIÇÃO 
 

3. A menos que esteja determinado de forma diferente neste Regulamento, serão seguidas as normas 
estabelecidas nas “Regras de Competição & Métodos de Avaliação de Wushu Taolu 2019” disponí-
veis no portal da CBKW. 

 
4. Para a categoria Opcional é obrigatório o preenchimento do formulário de movimentos de dificul-

dade e do formulário de movimentos obrigatórios para todas as rotinas. Estes devem ser enviados 
junto com a inscrição, caso contrário a inscrição será indeferida. 

 
5. O tempo mínimo para rotinas Opcionais e Adulto é de 1 minuto e 20 segundos (exceto Taijiquane 

Taijijian). 

 
6. O tempo mínimo para rotinas dos Grupos B e A é de 1 minuto e 10 segundos (exceto Taijiquan e 

Taijijian). 

 
7. O tempo para as rotinas de Taijiquan e Taijijian é de 3 a 4 minutos, exceto para a rotina de 

Taijiquan 42 que é de 5 a 6 minutos. 

 
8. Para Mirim e Grupo C não há exigência de tempo. 

 
9. O tempo mínimo para rotinas de Duilian é de 50 segundos. 

 

10. Atletas de Taijiquan e Taijijan Opcional deverão se responsabilizar por sua música e ter um res-
ponsável por indicar o momento de início junto à mesa de som. Esta deverá estar no formato mp3 
em pendrive. 

 
UNIFORME E EQUIPAMENTOS 

 
11. Os competidores devem utilizar uniformes em conformidade com as “Regras de Competição & 

Métodos de Avaliação de Wushu Taolu 2019”. Estes devem ser preparados e trazidos pelos próprios 
competidores. 

 
12. Todo equipamento de competição é de responsabilidade dos atletas, deve estar em boas condi-

ções e atender aos requerimentos das “Regras de Competição & Métodos de Avaliação de Wushu 
Taolu 2019”. 

 



 

 

REGULAMENTO DE 
TAOLU TRADICIONAL 

 

EVENTOS DE COMPETIÇÃO 
 

1. Eventos Individuais de Mãos: 

● Mãos do Sul (cailifoquan - choylayfut, hongjiaquan - hunggar, wuzuquan, yongchunquan - wing-

chun, outra mão de sul; masculino e feminino). 

● Outras Mãos (chaquan, emeiquan, fanziquan, huaquan, hongquan, paochui, piguaquan, shaolin-

quan - shaolin do norte, tanglangquan - louva a deus, yinzhaophai - garra de águia, tongbeiquan, 

wudangquan, outros estilos; masculino e feminino). 

● Estilos Especiais (ditangquan, houquan, zuiquan; masculino e feminino). 
● Taijiquan Tradicional (yang, chen, sun, wu, wu-hao, outro taijiquan; masculino e feminino). 

● Taijiquan Padronizado (yang, chen, sun, wu, wu-hao, combinado; masculino e feminino). 

● Outras Mãos de Interno (xingyiquan, baguazhang, outro estilo interno; masculino e feminino). 

 
2. Eventos Individuais de Arma: 

● Armas Curtas (dao - facão, jian - espada, bishou - punhal; shan - leque, outra arma curtachinesa; 

masculino e feminino). 

● Armas Longas (gun - bastão, qiang - lança, pudao/guandao, outra arma longa chinesa;masculino 

e feminino). 

● Armas Duplas e Maleáveis (arma dupla chinesa, arma maleável chinesa; masculino efeminino). 
● Taijijian (yang, chen, sun, wu, wu-hao, combinado; masculino e feminino). 
● Taiji de Armas (taijidao, taijishan, taijiqiang; masculino e feminino). 

 
3. Eventos em Equipe: 

● Duilian Tradicional de Mão (grupos ab, grupos cd, grupos ef; sem divisão de gênero). 

● Duilian Tradicional de Arma (grupos ab, grupos cd, grupos ef; sem divisão de gênero). 

● Duilian de Tuishou (sem divisão de idade; sem divisão de gênero). 

● Taolu Externo em Grupo (grupos ab, grupos cdef; sem separação de gênero; taolu de mãos,armas 

ou ambos). 

● Taolu Interno em Grupo (grupos ab, grupos cdef; sem separação de gênero; taolu de mãos,armas 

ou ambos). 

 
 

MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO 
 

4. Cada Academia ou Associação poderá inscrever número ilimitado de atletas em cada categoria. 



 

5. Cada Academia ou Associação poderá inscrever quantas equipes quiser em cada categoria de Even-
tos em Equipe. Duilian de Tuishou pode conter 2 membros, Duilian de tradicional 2 ou 3 membros 
eGrupos de 4 a 8 membros. 

 

6. As categorias de wushu tradicional se dividem pelas seguintes divisões de idade: 
● Grupo A - data de nascimento de 1º de janeiro de 2014 ou posterior. 
● Grupo B - data de nascimento de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2013. 
● Grupo C - data de nascimento de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2010. 
● Grupo D - data de nascimento de 1º de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 2004. 
● Grupo E - data de nascimento de 1º de janeiro de 1963 a 31 de dezembro de 1982. 
● Grupo F - data de nascimento de 31 de dezembro de 1962 ou anterior. 

 
 

7. Grupos deverão se responsabilizar por sua música e ter um responsável por indicar o momento de 
início junto à mesa de som. Esta deverá estar no formato mp3 em pendrive. 

 
 

MÉTODOS DE COMPETIÇÃO 
 

8. A menos que esteja determinado de forma diferente neste Regulamento, serão seguidas as normas 
estabelecidas nas “Regras de Competição & Métodos de Avaliação de Wushu Tradicional 2019” dis-
poníveis no portal da CBKW. 

 

9. Arma curta é aquela cujo o comprimento não excede o comprimento do chão ao ombro do compe-
tidor. Arma Longa é aquela cujo o comprimento excede o comprimento do chão ao ombro do  com-
petidor. 

 
10. As categorias que não tiverem pelo menos 2 atletas inscritos serão inscritas sob o nome do grupo 

a que pertencem na respectiva divisão etária e de gênero. Por exemplo, caso a categoria shaolin-
quan grupo C masculino tenha apenas três atletas, ela será incorporada à categoria outras mãos 
grupo c masculino. 

 
11. É vedado competir com a mesma rotina em taolu esportivo e taolu tradicional. 

 
12. As Rotinas de Taijiquan Padronizado incluem Yang 26, Yang 40, Chen 25, Chen 36, Chen 56, Sun 

73, Wu 45, Wu-hao 46, Taijiquan 16, Taijiquan 24, Taijiquan 32 e Taijiquan 42. As Rotinas de Taijijian 
Combinado incluem Taijijian 32 e Taijijian 42. 

 
13. A duração de rotinas em eventos individuais, Duilian Tradicional e Grupo de Taolu Externo deve 

ser de 40 segundos a 2 minutos no total (exceto Taijiquan e Taiji de Armas). 

 
14. A duração de rotinas de Taijiquan Padronizado deve ser de 4 a 5 para Taijiquan 24; de 5 a 6 

minutos para Taijiquan 42, Yang 40, Cheng 56, Wu 45, Wu-hao 46 e Sun 73, outras rotinas 



 

padronizadas devem ser de 3 a 4 minutos no total; Taijiquan 16 deve ser de 2 a 4 minutos no total. 

 
15. A duração de rotinas de Taijiquan Tradicional e Grupo de Taolu Interno deve ser de 4 a 6 

minutos no total. 
16. A duração de rotinas de Taiji de Armas deve ser de 3 a 4 minutos no total. 

 

17. A duração de rotinas de Duilian de Tuishou deve ser de 2 a 4 minutos no total. 
 

18. É proibida a participação nas categorias de Taolu Tradicional com as rotinas esportivas do 1º,2º 
e 3º set, bem como as rotinas internacionais de nanquan. 

 
 

UNIFORME E EQUIPAMENTOS 
 

19. Os uniformes devem ser preparados e trazidos pelos próprios competidores. 
 

20. Todo equipamento de competição é de responsabilidade dos atletas e deve estar em boas 
condições. 

 
 

 REGULAMENTO DE TAOLU 
TRADICIONAL ADAPTADO 

 

EVENTOS DE COMPETIÇÃO 
 

1. Serão abertas divisões para quaisquer categorias de Taolu Tradicional (excetuando-se grupos), sem-
pre que possível estas serão arranjadas de maneira a promover a competitividade. 

 
 

MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO 
 

2. Não haverá limitação de número de atletas inscritos por Academia ou Associação em eventos de 
Taolu Tradicional adaptado. 

 

3. Serão válidas para esta categoria atletas com deficiências conforme especificações consideradas 
ELEGÍVEIS, estabelecidas pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC): Força Muscular Limitada 
[FML], Deficiência em membro(s) [DM], Diferença no comprimento de pernas [DCP], Baixa Estatura 
[BE], Hipertonia [HT], Ataxia [ATX], Atetose [ATT], Limitação de Amplitude de Movimento Passivo 
[LAMP], Deficiência Intelectual (manifestada antes dos 18 anos) [DI], Deficiência Visual [DV]. 

 
4. A deficiência deverá ser indicada na ficha de inscrição no campo específico pela respectiva sigla 

indicada entre colchetes no item anterior. 
 

5. Um relatório médico comprovando/descrevendo a condição de saúde deverá ser anexado ao ates-
tado médico do atleta. 

 
6. O atleta inscrito como adaptado competirá como tal em todas as categorias que participar. 

 



 

7. Como forma de incentivo, as rotinas de taolu tradicional adaptado estão isentas da taxa de inscri-
ção. 

 
 

MÉTODOS DE COMPETIÇÃO 
 

8. A menos que esteja determinado de forma diferente neste Regulamento, serão seguidas as normas 
estabelecidas nas “Regras de Competição & Métodos de Avaliação de Wushu Tradicional 2019” dis-
ponível no portal da CBKW. 

 

9. Um técnico deverá acompanhar o atleta na competição e prover ajuda, com auxílio da equipe de 
suporte do evento caso necessário, para que o atleta chegue até a área de competição, se apresente 
e saia em segurança. 

UNIFORME E EQUIPAMENTOS 
 

10. Os uniformes devem ser preparados e trazidos pelos próprios competidores. 

 
11. Todo equipamento de competição é de responsabilidade dos atletas e deve estar em boas 

condições. 



 

 

 
 

TERMO DE 
RESPONSABILIDADE E 
CESSÃO DE IMAGENS 

 
UF: Nome do Participante:     

  RG:  Nascimento: ___________(dd/mm/aaaa)

  

Gênero: Idade:    

Eu, signatário deste documento, consciente e sem coação, voluntariamente apresento meu registro para o  
Campeonato baiano de Kung fu Wushu 2022 (CBKW 2022). 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 CBKW2022 e danos físicos ou mentais, deficiências e perdas que possam resultar 
de ou estar relacionadas a minha participação no 23º CBKW. Respondendo por mim, herdeiros, executivos pessoais, 
agentes, representantes ou cessionários, isento o Comitê Organizador, seus diretores, agentes, representantes, 
voluntários, árbitros, e outros membros relacionados ao CBKW 2022, 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 CBKW 2022. 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 CBKW 2022, foi enviado em formato digital e a via original está em minha posse caso me seja solicitada 
Eu concordo em cumprir as Regras estabelecidas pelo Comitê Organizador, e eu entendo que qualquer apelo deve 
ser conduzido de acordo com o Regulamento Geral do CBKW 2022. 
Eu concordo em seguir todos os protocolos de saúde de prevenção à covid-19 adotados pelo Comitê Organizador e 
assumo compromisso em me portar de forma cautelosa a fim de preservar a saúde de todos os participantes do 
CBKW 2022. Declaro que entendo que meu direito de participar do CBKW 2022 pode ser suspenso a qualquer tempo 
devido ao resultado de testagem ou atitude que cause risco aos demais participantes. 
Eu concordo que minha apresentação ou participação em qualquer momento no CBKW 2022 pode ser filmada, 
gravada, divulgada ou transmitida ao vivo. Eu consinto autorização ao Comitê Organizador para uso de meu nome, 
endereço, 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. 

 

Nome do Participante  Nome do Pai/Responsável Legal  Data 

Assinatura do Participante 
 

Assinatura do Pai/Responsável Legal 
 

Data 

 

(Assinatura do pai ou Responsável Legal é exigida para participante menor de idade) 
 


