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LI WING KAY SHUAI JIAO OPEN – 2019
COMPETIÇÃO SHUAI JIAO KIDS
CATEGORIAS
Para o Li Wing Kay Shuai Jiao Open – 2019 - Shuai Jiao Kids, as categorias de competição
serão divididas em: IDADE / GÊNERO / PESO
Com as seguintes divisões:
•
•
•
•

De 5 anos até 6 anos – Gênero MISTO e PESO.
De 7 anos até 8 anos – Gênero MISTO e PESO.
De 9 anos até 10 anos – Gênero MISTO e PESO.
De 11 anos até 12 anos – Gênero MASC. / FEM. e PESO.

As chaves de competição serão feitas de acordo com a categoria IDADE, GENERO não
ultrapassando mais de 3 kg de diferença entre os atletas. Caso a diferença de peso ultrapasse 3 kg,
será feita uma nova chave de competição.
Exemplificando: A categoria Idade de 5 a 6 anos tem 5 atletas inscritos. Um com 20 kg, um
com 22 kg, um com 27 kg, um com 28 kg e um com 29 kg. Então, teremos duas chaves nessa
categoria. A primeira chave com os atletas de 20 kg e de 22 kg. E a segunda chave com os atletas de
27 kg, 28 kg e 29 kg.
Nesta competição, caso não haja competidor para a categoria inscrita, entraremos em
contato com os mestres e ou professores para o devido ajuste nas categorias.

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 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
- Categorias de 5 e 6 anos, 7 e 8 anos - cada combate terá o tempo de 2 minutos líquidos
em apenas um assalto. (o que significa dizer que o relógio irá parar toda vez que o árbitro
interromper o combate).
- Categoria de 9 e 10 anos, 11 e 12 anos - cada combate terá o tempo de 1 minuto e 30
segundos líquidos em dois assaltos. (o que significa dizer que o relógio irá parar toda vez que o
árbitro interromper o combate). Haverá uma pausa de 30 segundos entre os assaltos para o
descanso dos atletas e instruções de seus respectivos técnicos.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E NÃO PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO:
A pontuação será sempre de UM PONTO, sendo apontada toda vez que um dos atletas:
- Tocar o chão com três pontos de apoio;
- Sair da área de competição;
- Sofrer uma queda.
Golpes permitidos:
- Categorias de 5 e 6 anos, 7 e 8 anos, 9 e 10 anos
- Puxar qualquer parte do corpo (incluindo a jaqueta e faixa) do quadril para cima;
- Empurrar qualquer parte do corpo (incluindo a jaqueta e faixa) do quadril para cima;
- Categorias de 11 e 12 anos
- Puxar qualquer parte do corpo (incluindo a jaqueta e faixa) do quadril para cima;
- Empurrar qualquer parte do corpo (incluindo a jaqueta e faixa) do quadril para cima;
- Projetar apenas passando o pé pelo lado de fora do corpo do adversário. (Não é permitido
golpes entrando com o quadril).
FALTAS:
Será apontado como falta:
- desrespeito ao adversário;
- desrespeito à comissão de arbitragem;
- queda usando o quadril;
- queda pelo lado de dentro do corpo do adversário;
- puxar a calça ou a perna do adversário;
- qualquer outro golpe que não esteja em “golpes permitidos”.
O atleta que atingir 3 faltas será desclassificado da competição.
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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.

RESULTADOS DA COMPETIÇÃO E DESEMPATE
Será declarado vencedor o atleta que obtiver a maior pontuação ao final do combate.
Quando um atleta obtiver 5 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
que tiver marcado o último ponto será declarado o vencedor do combate.

CERTIFICADOS E PREMIAÇÕES
Todos os atletas 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.

UNIFORME PARA COMPETIÇÃO
- Para estas categorias de inscrição a organização do evento irá fornecer a Jaqueta (Jiao Yì)
para os competidores.
- A calça será a calça preta de treino. (o atleta deve trazer).
- Os combates serão realizados com os atletas descalçados.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o SHUAI JIAO KIDS respeitarão os prazos e valores conforme tabela abaixo:
INSCRIÇÕES:

De 08/08/2019 a 09/09/2019

R$ 100,00

- Para estas competições somente teremos uma faixa de inscrição, com o objetivo de a comissão
organizadora ter tempo hábil para a confecção das Jaquetas do Jiao Yí. De 08/08 a 08/09 de 2019.
Só serão consideradas válidas as inscrições compensadas, com seu respectivo valor, até a
data acima indicada.
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O pagamento da inscrição 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.
A ficha de inscrições deverá ser corretamente preenchida, seguindo as instruções de
preenchimento nela indicada.
As fichas deverão ser enviadas juntamente com os comprovantes de pagamento
unicamente pelo chefe da delegação até o dia 09 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 será aceita inscrições para esta competição
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 da ficha de inscrição.
IMPORTANTE: Não haverá restituição do valor das inscrições, após a entrega e efetivação da
inscrição.

RESUMO DE DATAS
INSCRIÇÕES:
De 08/08/2019 a 08/09/2019

CRONOGRAMA DO TORNEIO: 25, 26 E 27 DE OUTUBRO 2019
R$
100,00

CHECK IN:

25 /10/2019 – SHOPPING JARAGUÁ

10h AS 16h

ABERTURA OFICIAL

25/10/2019 – SESC ARARAQUARA

19h AS 21h

COMPETIÇÕES DE SHUAI JIAO KIDS

26/10/2019 – SESC ARARAQUARA

9h30 AS 17h

REUNIÕES SHUAI JIAO E ENCERRAMENTO

27/10/2019 – SESC ARARAQUARA

9h30 AS 17h

- Para estas competições
somente teremos uma faixa de inscrição, com o objetivo de a comissão organizadora ter tempo
hábil para a confecção das Jaquetas do Jiao Yí. De 08/08 a 08/09 de 2019.
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