REGRAS GERAIS

- PAN AMERICAN SHUAI JIAO CUP
- LI WING KAY SHUAI JIAO OPEN
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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 Pan American Shuai Jiao Cup – 2019 e Li Wing kay Shuai Jiao Open
– 2019 respeitarão os prazos e valores conforme tabela abaixo:

Pan American Shuai Jiao Cup
Período
Valor
Até 28/06/2019

R$ 80,00

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

R$ 100,00

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

R$ 120,00

Li Wing Kay Shuai Jiao Open - 2019
Período
Valor
Até 28/06/2019

R$ 80,00

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

R$100,00

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

R$ 120,00

• 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.
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Para as competições do Panamerican Shuai Jiao Cup formaremos uma Seleção Brasileira,
formada apenas por atletas filiados, sendo dois atletas por categoria. Caso tenha necessidade
abriremos mais de um time.
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)

• 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 Pan American Shuai Jiao Cup – 2019 / Li Wing Kay Shuai Jiao
Open - 2019 serão realizadas no dia 26/10/2019 (sábado) das 09:30hs às 17:00hs.
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Poderão participar do torneio todas as delegações e atletas filiados a Pan American Shuai
Jiao Federation, 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: 14804300 - Jardim dos Manacás - Araraquara/SP.
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 Shuai Jiao deverá ser realizado pelo chefe da
delegação ou diretor técnico da equipe, juntamente com o atleta para executar a pesagem.
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, sendo obrigatório a apresentação original do atestado médico, com menos de um
mês, declarando o atleta apto à devida competição. 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 Pan American Shuai Jiao Cup – 2019 e Li Wing Kay Shuai Jiao Open - 2019.
Será de total responsabilidade dos chefes de delegações a correta conferência das
pulseiras, camisas e certificados para seus atletas ao recebê-los. Não serão aceitas
reclamações posteriores referentes à entrega dos mesmos.

PAN AMERICAN SHUAI JIAO CUP – 2019
LI WING KAY SHUAI JIAO OPEN – 2019
ÉTICA MARCIAL E VESTIMENTA
Os atletas deverão estar trajados adequadamente com uniforme marcial Shuai Jiao.
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A jaqueta deverá ser branca. A lapela (colarinho) da jaqueta e o acabamento das
mangas deverá ser da cor vermelha ou azul – respectivamente conforme o corner.
Faixa de Shuai Jiao: A faixa deverá circundar o abdômen por duas vezes e ser amarrada
com um nó quadrado.
Calças de Shuai Jiao: A cor deverá ser branca (a mesma da jaqueta). A barra da calça
deverá estar no nível do calcanhar.
Sapatos de Shuai Jiao: Sapato de cano alto com sola macia.

DIVISÃO DE CATEGORIAS
PAN AMERICAN SHUAI JIAO CUP - 2019
Para o Pan American Shuai Jiao Cup – 2019, teremos apenas as categorias Adulto,
Avançado Masculino e Feminino.
O item PESO terá a seguinte divisão:
•

Masculino Adulto (a partir de 18 anos):
52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 82kg, 90kg, 100kg, mais de 100kg.

•

Feminino Adulto (a partir de 18 anos):
48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 82kg, 90kg, mais de 90kg.

LI WING KAY SHUAI JIAO OPEN – 2019
Para o Li Wing Kay Shuai Jiao Open – 2019, as categorias serão divididas em: Idade,
Gênero e Peso.
Nesta competição entraremos em contato com os mestres e ou professores para o
devido ajuste nas categorias, caso não haja competidor para a categoria inscrita.
O item IDADE terá a seguinte divisão:
•
•
•

De 12 anos até 14 anos
De 15 anos até 17 anos
A partir de 18 anos

O item GÊNERO terá a seguinte divisão:
•

Feminino e Masculino
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O item PESO terá a seguinte divisão:
•

Masculino a partir de 18 anos:
60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 82kg, 90kg, 100kg, mais de 100kg.

•

Masculino de 15 anos até 17 anos:
52kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 82kg, mais de 82kg.

•

Masculino de 12 anos até 14 anos:
40kg, 48kg, 56kg, 62kg, 68kg, mais de 68kg.

•

Feminino a partir de 18 anos:
48kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 82kg, mais de 82kg.

•

Feminino de 15 anos até 17 anos:
44kg, 52kg, 58kg, 65kg, 70kg, mais de 70kg.

•

Feminino de 12 anos até 14 anos:
40kg, 48kg, 55kg, 60kg, 65kg, mais de 65kg.

PESAGEM E SORTEIO DAS CHAVES
A pesagem e o check in dos atletas serão realizados pelo comitê do Pan American Shuai
Jiao Cup – 2019 no dia 25/10/19 no Shopping Jaraguá Araraquara localizado na Av. Alberto
Benassi, nº 2270 - Jardim dos Manacás - Araraquara/SP. O comitê será responsável por
organizar os atletas para o processo de pesagem, e o registro oficial estará a cargo da
organização.
Durante o processo de pesagem, os atletas devem estar descalços usando shorts. Um top
também é requisitado a atletas femininas.
Caso o atleta, em sua primeira pesagem, apresentar o peso menor ou maior que a divisão
na qual está inscrito, o mesmo pode requisitar mais uma tentativa de pesagem dentro do tempo
de uma hora. Dentro do período de pesagem que será no dia 25/out/2019 das 10h às 16h.
O sorteio das chaves e a ordem dos combates serão realizados pelo comitê depois da
confirmação das informações dos atletas. 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.
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DURAÇÃO DOS COMBATES
-

PAN AMERICAN SHUAI JIAO CUP - 2019

Para as categorias do Pan American Shuai Jiao Cup - 2019, cada combate terá o tempo
de 6 minutos líquidos (o que significa dizer que o relógio irá parar toda vez que o árbitro
interromper o combate). Um combate consiste em dois assaltos de 3 minutos líquidos para
cada assalto.
Haverá uma pausa de 30 segundos entre os assaltos para o descanso dos atletas e
instruções de seus respectivos técnicos.
Os atletas terão um descanso de pelo menos 15 minutos entre cada combate.
-

LI WING KAY SHUAI JIAO OPEN – 2019

Para as categorias do Li Wing Kay Shuai Jiao Open - 2019, cada combate terá o tempo de
4 minutos líquidos (o que significa dizer que o relógio irá parar toda vez que o árbitro
interromper o combate). Um combate consiste em dois assaltos de 2 minutos líquidos para
cada assalto.
Haverá uma pausa de 30 segundos entre os assaltos para o descanso dos atletas e
instruções de seus respectivos técnicos.
Os atletas terão um descanso de pelo menos 15 minutos entre cada combate.

LOCAL DO TÉCNICO
O local de permanência do técnico será designado. Os técnicos deverão estar vestidos
adequadamente e sentados na área designada.
Durante o combate, o técnico não pode entrar na área de competição, bem como
atacar o árbitro com linguagem vulgar, gestos obscenos ou insultos de qualquer forma.
Fazer um desafio: quando ocorrer ao técnico qualquer dúvida sobre o julgamento do
árbitro, o mesmo deve se levantar dentro de três segundos depois do anúncio do juiz e fazer
um desafio ao jogar o objeto designado dentro da arena.
Caso o desafio seja aceito, o objeto será devolvido ao técnico, e o seu direito ao desafio
é mantido. Caso o julgamento original do árbitro seja mantido, o objeto será recolhido e o direito
do técnico ao desafio durante o combate será cancelado.
Caso o técnico ainda tenha dúvidas quanto ao julgamento do árbitro, será possível
realizar um protesto escrito ao comitê após o término do combate.
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E NÃO PONTUAÇÃO
A pontuação para todas as técnicas é baseada no status do atleta arremessado ao solo,
seguindo os detalhes a seguir:
TRÊS PONTOS: Quando o oponente é derrubado tocando o solo com seus ombros,
costas, peito, abdômen, cabeça e/ou lateral do corpo, enquanto o atacante permanece em pé.
DOIS PONTOS: Quando o atacante também cai enquanto o oponente derrubado toca o
chão com seus ombros, costas, peito, abdômen, cabeça e/ou lateral do corpo.
UM PONTO:
•
•
•

Quando o oponente cai tocando o chão com suas mãos, cotovelos, joelhos ou
quadril.
Quando qualquer parte do atleta toca a zona protegida.
Quando o técnico do oponente recebe uma falta.

REGRA ESPECIAL: quando o atacante usa a técnica de um-joelho-abaixo para derrubar
o oponente, os pontos são dados de acordo com o status do oponente no solo.
NENHUM PONTO É ATRIBUÍDO AO ATLETA QUANDO:
•
•
•

Quando não for possível determinar quem caiu no solo primeiro e quem estava
em posição de vantagem.
Quando ambos atletas saem da área de competição ao mesmo tempo.
Quando o atacante usa a técnica de um-joelho-abaixo e falha, mas é capaz de
ficar em pé imediatamente depois de seu joelho tocar o chão.

RESULTADOS DA COMPETIÇÃO E DESEMPATE
Será declarado vencedor o atleta que obtiver a maior pontuação ao final do combate.
Quando um atleta obtiver 8 pontos de vantagem sobre seu adversário, ele
automaticamente será declarado o vencedor do combate, sendo o combate finalizado de
imediato.
Quando ambos os atletas apresentarem a mesma pontuação ao final do combate, aquele
com maior pontuação técnica será declarado o vencedor. Caso ambos apresentarem a mesma
pontuação técnica, aquele que tiver realizado mais quedas de 3 pontos será declarado o
vencedor.
Caso ambos apresentarem o mesmo número de quedas de 3 pontos, o atleta que realizou
mais quedas de 2 pontos vence. Se ambos tiverem o mesmo número de quedas de 2 pontos
quem tiver marcado o último ponto será declarado o vencedor do combate.
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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.
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 Pan American Shuai
jiao Cup - 2019 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
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
REUNIÕES SHUAI JIAO E 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
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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 Pan American Shuai Jiao Cup - 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.
A Pan American Shuai Jiao Federation e 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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