REGRAS GERAIS
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CONVITE
É com grande satisfação que realizaremos o Festival Li Wing
Kay de Arte e Cultura Chinesa - 2019, com as competições do Pan
American Shuai Jiao Cup – 2019, Li Wing Kay Shuai Jiao Open - 2019
e Li Wing Kay International Tao Lu Championship.
O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro de
2019, no SESC Araraquara, localizado na Rua Castro Alves, 1315 –
CEP:14.800-140 - bairro Quitandinha, na cidade de Araraquara –
SP.
Além de disputas de Shuai Jiao, Formas de Kung Fu
Tradicional e Tai Chi Chuan, o evento oferecerá oficinas culturais e
várias atividades relacionadas à Arte e Cultura Chinesa.
O evento é aberto para toda a população assistir, com
participação de todas as associações filiadas à Pan American Shuai
Jiao Federation, Instituto Li Wing kay de Arte e Cultura Chinesa e
delegações especialmente convidadas para esse grande
acontecimento.
Ao final das competições também haverá um jantar de
confraternização para integração de atletas, mestres e dirigentes.
Contamos com a presença de todos!

_____________________

______________________

GM Li Wing Kay
Presidente I.L.W.C.A.C.C.

M. Emerson Cinti
Diretor de Desenvolvimento
I.L.W.K.A.C.C.
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OBJETIVOS
- Oferecer aos participantes, familiares e amigos um ambiente de contato com a
arte e a cultura chinesa. Estimulando a prática e a busca do conhecimento desta milenar
cultura.
- Oferecer uma competição de alto nível, visando a evolução técnica e cultural dos
atletas, fomentando os valores do respeito, disciplina, ética marcial e companheirismo.
- Oferecer à população uma inclusão social e conhecimento dos benefícios da
cultura chinesa, através de palestras, cursos e oficinas culturais.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o Li Wing Kay International Tao Lu Championship respeitarão
os prazos e valores conforme tabela abaixo:

Li Wing Kay International Tao Lu Championship
Primeira
Modalidades
Período
Modalidade
Adicionais
Até 28/06/2019

R$ 80,00

R$ 30,00

De 29/06/2019 a 30/08/2019

R$ 100,00

R$ 35,00

De 31/08/2019 a 20/09/2019

R$ 120,00

R$ 40,00

• O encerramento das inscrições será no dia 20/09/2019 e não serão aceitos,
pagamentos e inscrições, após a data mencionada.
Só serão consideradas válidas as inscrições compensadas, com seus respectivos
valores, até as datas acima indicadas.
O pagamento das inscrições deverá ser realizado através de Depósito Bancário,
segundo os dados abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal – Conta Poupança
Agência: 0282 / Operação: 013 / Conta: 0191422-3
Beneficiários: Emerson Lavelli Cinti (CPF: 254.986.028-47) e Thiago
Henrique A. Buttignon (CPF: 056.702.736-80)
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• Não será aceito, qualquer outro método de pagamento e somente será
efetivada a inscrição mediante o pagamento da taxa.
As fichas de inscrições deverão ser corretamente preenchidas, seguindo as
instruções de preenchimento nelas indicadas.
As fichas deverão ser enviadas juntamente com os comprovantes de
pagamento, unicamente pelo chefe da delegação, até o dia 20 de setembro de 2019
para o e-mail: festivalliwingkay@gmail.com.
Só serão aceitas as fichas que forem escaneadas e enviadas para o e-mail mencionado,
não sendo aceitas fotos das mesmas.
Após essa data não serão aceitas inscrições para o torneio.
A organização do evento não se responsabilizará e não corrigirá inscrições preenchidas
erroneamente, sendo de total responsabilidade dos mestres, professores e chefes das
delegações participantes do torneio, o correto preenchimento das fichas de inscrição.
IMPORTANTE: Não haverá restituição do valor das inscrições, após a entrega e
efetivação da inscrição.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
O Festival Li Wing Kay de Arte e Cultura Chinesa terá sua abertura oficial no dia
25/10/2019 (sexta-feira) às 19:00hs. Será formada Mesa de Honra com todas
autoridades convidadas para o evento e apresentações de Dança de Dragão, Dança de
Leão, Shuai Jiao, Kung Fu e Tai Chi Chuan.
As competições do Li Wing Kay International Tao Lu Championship serão
realizadas no dia 27/10/2019 (domingo) das 09:30hs às 17:00hs. serão realizadas as
competições de Tao Lu, Dui Lian e Tai Chi Chuan.
Poderão participar do torneio todas as delegações e atletas filiados ao Instituto Li
Wing Kay de Arte e Cultura Chinesa e convidados, desde que cumpram os critérios
estabelecidos pelo comitê organizador.

CHECK-IN
O check-in dos atletas será realizado no dia 25/10/19, das 10:00hs às 16:00hs,
no Shopping Jaraguá Araraquara, localizado na Av. Alberto Benassi, nº 2270 – CEP:
14804-300 - Jardim dos Manacás - Araraquara/SP.
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A data e o horário para o check-in deverão ser respeitados rigorosamente e não
serão aceitos check-ins em outra data ou horários diferentes.
O check-in para as competições de Tao Lu, Dui Lian e Tai Chi Chuan deverá ser
realizado pelo chefe da delegação ou diretor técnico da equipe. Deverá ser respeitado
a data e horário acima descrito e o Chefe da Delegação ou Diretor Técnico da equipe
deverá levar todas as fichas de inscrições dos atletas devidamente preenchidas e
assinadas. O não cumprimento de qualquer critério deste item acarretará na
desclassificação do atleta.
Após o check-in, o chefe de delegação receberá as pulseiras de identificação, para
os atletas, fotógrafo e técnicos responsáveis pela delegação, que deverão ser usadas para
acesso às competições do torneio.
O chefe de delegação também receberá os certificados de participação dos atletas,
líder da equipe e dos árbitros indicados para os trabalhos no evento.
Os árbitros indicados pelas delegações também receberão as camisetas oficiais de
arbitragem para o evento, que deverão ser obrigatoriamente usadas para os trabalhos
durante a realização do Li Wing Kay International Tao Lu Championship – 2019.
Será de total responsabilidade dos chefes de delegações a correta
conferência das pulseiras, camisetas e certificados para seus atletas ao recebê-los.
Não serão aceitas reclamações posteriores referentes à entrega dos mesmos.

LI WING KAY INTERNATIONAL TAO LU CHAMPIONSHIP - 2019
COMPETIÇÕES DE FORMAS
Para a realização do Li Wing Kay International Tao Lu Championship, as
competições serão divididas em: Idade, Gênero, Tempo de Treinamento e Categoria
de Competição.
O item IDADE terá a seguinte divisão:
•
•
•
•
•

Até 8 anos
De 9 a 12 anos
De 13 a 17 anos
De 18 a 41 anos
Mais de 41 anos
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O item GÊNERO terá a seguinte divisão:
•

Feminino e Masculino

Observação: As categorias de idade até 8 anos e de idade até 12 anos não serão
divididas por gênero.
O item TEMPO DE TREINAMENTO terá a seguinte divisão:
•
•
•

INICIANTE – Até 2 anos de treinamento
INTERMEDIÁRIO – De 2 anos a 4 anos de treinamento
AVANÇADO - Mais de 4 anos de treinamento

O item CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO terá a seguinte divisão:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÃOS NORTE
MÃOS SUL
DUI LIAN MÃOS
CONJUNTO MÃOS
INTERNO MÃOS (Tai Chi Chuan)
INTERNO MÃOS CONJUNTO (Tai Chi Chuan)
ARMA LONGA (Bastão e Lança)
ARMA CURTA (Facão e Espada)
ARMA ESPECIAL (Demais armas)
DUI LIAN ARMAS
CONJUNTO ARMAS
ARMAS INTERNO (Tai Chi Chuan)
ARMAS INTERNO CONJUNTO (Tai Chi Chuan)

Na competição de formas será permitido que atletas com mais de 41 anos
participem da categoria até 41 anos.
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de montar as chaves de acordo com
as divisões de categorias, alterando-as sempre que houver necessidade e comunicando
previamente os chefes de delegação.
A Comissão também possui o direito de abrir novas categorias de formas, sem
aviso prévio, caso haja necessidade.
Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORMAS
Os juízes encarregados de julgar as formas são responsáveis por avaliar o atleta e
não a forma que ele está executando. Para tanto, todos os juízes seguirão os seguintes
critérios: Qualidade das mãos, pernas, base e movimento; Coordenação entre mãos, olhos,
corpo e passos; Habilidade; Grau de dificuldade; Controle da força; Equilíbrio; Ritmo;
Características da forma; Espírito; Ética marcial; Desenvolvimento das características
adequadas da arma.
Deduções atribuídas exclusivamente ao chefe de mesa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esquecer a forma – parada breve (0,3 na média final)
Esquecer a forma - recomeçar (0,5 na média final)
Sair da área de competição (0,5 na média final)
Terminar fora do local do início (0,5 na média final)
Exceder o tempo limite (0,1 a cada 5 segundos) – Apenas para estilo
interno (Tai Chi Chuan)
Quebrar a arma (0,3 da média final)
Uniforme em desacordo com a categoria (0,3 da média final)
Derrubar a arma (0,2 da média final)

Também cabe somente ao chefe de mesa desclassificar o atleta em casos de:
•
•
•

Desrespeitar as regras
Desrespeitar os juízes
Apresentar forma inadequada à categoria

A faixa de pontuação é estabelecida de acordo com tempo de treino. Segue abaixo
as notas de acordo com cada divisão:

NOTA MÍNIMA

NOTA MÁXIMA

AVANÇADO

8,50

9,50

INTERMEDIÁRIO

8,00

9,00

INICIANTE

7,50

8,50

OBSERVAÇÃO: Não haverá tempo mínimo e máximo para execução de
formas nos estilos Norte e Sul.
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Não haverá tempo mínimo para execução de formas do estilo Interno (Tai Chi
Chuan). O tempo máximo para execução de formas será de 4 minutos e 30
segundos.
Caso o atleta exceda o tempo limite de 4 minutos e 30 segundos na execução de
sua forma, o chefe de mesa descontará 0,1 na média final a cada 5 segundos (APENAS
PARA ESTILO INTERNO – TAI CHI CHUAN).

ETIQUETA DO TORNEIO
Os competidores só poderão entrar na quadra de competição quando instruídos
pelo árbitro de preparação.
Os competidores só poderão entrar e sair da área de competição quando instruídos
pelo chefe de mesa.
Todos os competidores devem estar na área de concentração imediatamente a
chamada das competições em suas respectivas categorias. Caso o competidor não
comparecer à área de concentração depois de ter seu nome chamado três vezes em um
período de 60 segundos entre as chamadas, o competidor será desclassificado da
categoria do torneio.
O atleta deve cumprimentar o chefe de mesa antes de entrar na área de competição,
então seguir até a mesa central onde anunciará seu nome, seu professor e ou escola
(delegação), qual forma irá executar e mais algum detalhe que julgue necessário passar
ao chefe de mesa.
Se a forma do atleta não terminar no mesmo lugar de início, o mesmo deve
avisar o chefe de mesa, evitando a dedução de 0,5 em sua média final pela falta do
aviso.
Ao terminar sua forma o competidor deve esperar a ordem do chefe de mesa para
deixar a área de competição, cumprimentá-lo e voltar para a área de concentração para
esperar os resultados finais da categoria.
O acesso à área de competição está restrito a pessoas devidamente autorizados,
estando terminantemente proibido o acesso de pessoas não autorizadas à área de
competição.
No caso de competição de armas o competidor deverá, na área de concentração,
apresentar a arma para ser inspecionada pela equipe de arbitragem.
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ÉTICA MARCIAL E VESTIMENTA
Os atletas deverão estar trajados adequadamente com vestimenta tradicional
chinesa.
Haverá distinção do uniforme entre os estilos de Kung Fu tradicionais do
Norte, Sul e Estilos Internos (Tai Chi Chuan), tanto para mãos livres como para
armas.
Os atletas competidores deverão trajar suas vestimentas conforme seus estilos,
seguindo o seguinte padrão:
PARA ESTILOS NORTE: Sapatilha ou calçado com solado baixo, meias, calça
marcial, camisa tradicional chinesa (mangas longas). Uniforme fechado e alinhado. Faixa
será considerado item opcional.
PARA ESTILOS SUL: Sapatilha ou calçado com solado baixo, meias, calça marcial,
colete tradicional chinês (com mangas curtas ou sem mangas). Uniforme fechado e
alinhado. Faixa será considerado item opcional.
PARA ESTILOS INTERNOS: Sapatilha ou calçado com solado baixo, meias, calça
marcial, camisa tradicional chinesa (com mangas longas). Uniforme fechado e alinhado.
Faixa será considerado item opcional.
OBSERVAÇÃO: As vestimentas acima descritas são obrigatórias para as
categorias Intermediário, Avançado com idades a partir da Categoria (de 13 a 17
anos).
Os atletas das categorias Iniciante e categorias de até 8 anos e de 9 a 12 anos
poderão trajar apenas o uniforme de suas respectivas academias (calça marcial, faixa e
camisa da academia), sendo opcional o traje marcial tradicional equivalente ao Estilo
Norte ou Sul como descrito anteriormente.
Caso o atleta dispute uma categoria com sua vestimenta em desacordo com a
mesma, sofrerá um desconto de 0,3 pontos na média final.

PROTESTO
Um protesto passível de ser analisado deve ser feito apenas pelo chefe de
delegação.
Um protesto oficial é feito em forma de declaração oral imediatamente após o
incidente em questão, e oficializado por escrito dentro de 30 minutos após o protesto oral,
apresentado ao coordenador de torneio. Ao não cumprir esses requisitos o protesto será
rejeitado.
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Se o coordenador não puder resolver o problema, o protesto devidamente
assinado será levado ao comitê de Juízes, formado pelos árbitros seniores. A decisão do
comitê de juízes será final.
Se o protesto não for realizado de acordo com os procedimentos prescritos acima,
ou se o protesto for formalizado de uma maneira que interfira no progresso do torneio, o
participante envolvido será desclassificado do torneio e o protesto será rejeitado.
A parte protestante deve realizar um pagamento de segurança (em dinheiro
e à vista) de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) ao comitê de juízes.
O valor pago não será ressarcido em nenhuma hipótese.

CERTIFICADOS E PREMIAÇÕES
Todos os atletas, árbitros e chefes das delegações participantes do Li Wing Kay
International Tao Lu Championship receberão o certificado de participação do evento.
Para os atletas que conquistarem o 1°, 2° e 3° lugar haverá entrega de medalhas
personalizadas do Evento.

RESUMO DE DATAS E HORÁRIOS
INSCRIÇÕES:

Até 28/06/2019
De 29/06/2019 a 30/08/2019
De 31/08/2019 a 20/09/2019

R$ 80,00
R$ 100,00
R$ 120,00

CRONOGRAMA DO TORNEIO: 25, 26 E 27 DE OUTUBRO 2019
CHECK IN:
ABERTURA OFICIAL
COMPETIÇÕES DE SHUAI JIAO
COMPETIÇÕES DO Li WING KAY
INTERNATIONAL TAO LU CHAMPIONSHIP
ENCERRAMENTO

25 /10/2019 – SHOPPING JARAGUÁ
25/10/2019 – SESC ARARAQUARA
26/10/2019 – SESC ARARAQUARA
27/10/2019 – SESC ARARAQUARA

10h AS 16h
19h AS 21h
9h30 AS 17h
9h30 AS 17h

27/10/2019 – SESC ARARAQUARA

16h30AS 17h30
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Solicitamos aos chefes das delegações convidadas se possível a indicação de no
mínimo 1 juiz de sua equipe para os trabalhos de arbitragem do Li Wing Kay International
Tao Lu Championship - 2019, mantendo assim representatividade de cada delegação no
quadro de arbitragem.
Para o caso de grave desrespeito, a situação será avaliada de acordo com o
regulamento e a etiqueta da competição, cabendo ao coordenador do evento realizar
as punições pertinentes e até mesmo a expulsão do Atleta ou da Delegação do
torneio, caso necessário.
Ao realizarem suas inscrições no evento, todos os atletas e chefes de delegações
afirmam estarem cientes do regulamento do evento, concordando com todos os termos
nele disposto.
Este é um evento tradicional de artes marciais chinesas, e como o tal, os atletas e
chefes de delegações deverão seguir rigorosamente e respeitar o regulamento do evento,
promovendo com excelência a arte e cultura marcial chinesa através de práticas seguras,
respeitando todos os seus companheiros, organizadores e mestres.
O Instituto Li Wing kay de Arte e Cultura Chinesa desde já agradece sua
participação na certeza de realizarmos juntos um evento norteado pela ética marcial e,
como principal foco, a divulgação e promoção da Arte e Cultura Chinesa.

Nos colocamos a disposição,

Grão Mestre Li Wing Kay e equipe
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