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 Capítulo 1 Comitê de Competição 
Artigo 1 Visão Geral do Comitê de Competição 

1. Dependendo do tamanho de uma competição, um comitê de competição ou departamento de 
competição pode ser estabelecido. O comitê de competição é composto pelas pessoas 
responsáveis por lidar com os assuntos de competição. Sob a liderança do Comitê Organizador, 
este é responsável pela organização de todos os eventos de competição. 
 

Capítulo 2 Composição e Deveres do Júri de Recursos 
Artigo 2 Composição do Júri de Recursos 

1. O Júri de Recursos é composto de um (1) Presidente, um (1) Vice-Presidente, e um, três, cinco ou 
sete (1, 3, 5, ou 7) membro(s). 

Artigo 3 Deveres do Júri de Recursos 
1. O Júri de Recursos recebe recursos de equipes e toma decisões prontamente. 
2. Membros de Júri de Recursos não devem participar ou votar em assuntos relacionados à sua 

associação ou federação 
3. Uma investigação realizada pelo Júri de Recursos deve ser conduzida por mais da metade dos 

membros do Júri de Recursos. Qualquer decisão tomada pelo Júri de Recursos é valida somente 
quando mais da metade de seus membros tenham votado nela. Em caso de empate nos votos, o 
Presidente do Júri de Recursos deve ter direito a tomar a decisão final. 

4. Todas as decisões e determinações feitas pelo Júri de Recursos são finais. 
5. O Júri de Recursos é responsável pelo posicionamento das câmeras de vídeo em cada área de 

competição. 

Capítulo 3 Funções e Responsabilidades dos Árbitros e Oficiais de 
Competição 
Artigo 4 Composição dos Árbitros e Oficiais de Competição 

1. Composição dos Árbitros 
1.1 Um (1) Árbitro Chefe, um a dois (1-2) Árbitro(s) Chefe Assistente(s). 
1.2 Painel de Árbitros: Um (1) Árbitro Principal, um (1) Árbitro Principal Assistente, três a cinco (3-5) 

Árbitros de Pontuação. Alguns Painéis de Árbitros podem ser definidos de acordo com o 
tamanho da competição.  

1.3 Um (1) Chefe de Programação e Registro. 
1.4 Um (1) Chefe de Chamada. 
2. Composição dos Oficiais de Competição. 
2.1 Três a cinco (3-5) Oficiais de Programação e Registro. 
2.2 Dois a três (2-3) Oficiais de Chamada. 
2.3 Um a dois (1-2) Registrador(es) de Pontuação. 
2.4 Um a dois (1-2) Operador(es) de Câmera de Júri de Recurso. 
2.5 Um a dois (1-2) Técnico(s) de Som. 
2.6 Um a dois (1-2) Anunciador(es). 
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O número de Oficiais de Competição pode ser aumentado ou diminuído de acordo com o tamanho da 
competição. 

Artigo 5 Deveres dos Oficiais 
1. Árbitro Chefe 
1.1 Conduzir o trabalho de todos os oficiais e assegurar que as regras e regulamentos sejam 

implementados corretamente.  
1.2 Explicar as regras e regulamentos, mas não alterá-los.  
1.3 Pode substituir árbitros durante o curso de uma competição, se necessário for; tem o direito 

de tomar medidas disciplinares contra árbitros que cometerem erros graves.  
1.4 Revisar e anunciar os resultados de competição e compilar um sumário do trabalho da equipe 

de arbitragem. 
2. Árbitro Chefe Assistente 
2.1 Assistir o Árbitro Chefe nas suas tarefas e pode ser responsável por algumas partes da 

competição. 
2.2 Deve atuar em nome do Árbitro Chefe na sua ausência. 
3. Árbitro Principal 
3.1 É responsável por conduzir os cursos de revisão para árbitros e supervisionar a atuação dos 

árbitros. 
3.2 Pode deduzir pontos para rotinas abaixo e acima do tempo do tempo e/ou erros de 

coreografia. 
3.3 Com o consentimento do Árbitro Chefe, o Árbitro Principal tem o direito de ajustar pontuações 

não razoáveis, mas não tem o direito de alterar as pontuações concedidas pelos árbitros de 
pontuação. 

3.4 Aconselhar o Árbitro Chefe a tomar medidas disciplinares contra árbitros que cometerem erros 
graves. 

4. Árbitro Principal Assistente 
4.1 Assistir o Árbitro Principal nas suas tarefas. 
4.2 Gerenciar a inspeção do local e chamada para assegurar que a competição seja conduzida 

tranquila e profissionalmente. 
5. Árbitro de Pontuação 
5.1 Participar dos cursos de revisão para árbitros e diligentemente completar todo o trabalho de 

preparação. 
5.2 Implementar as regras e arbitrar de forma independente e livre de conflitos de interesse em 

conformidade com as regras, enquanto mantém registro detalhado. 
5.3 Avaliar o nível dos atletas e outros erros. 
6. Chefe de Programação e Registro 
6.1 É responsável por todo o trabalho de registro e assegura que todos os dados e registros sobre 

a competição estejam precisos. 
6.2 Revisar e confirmar os dados de inscrição e preparar a programação da competição de acordo. 
6.3 Preparar todos os formulários de competição. 
6.4 Pode ajustar a ordem e composição dos eventos de competição sob direcionamento do Árbitro 

Chefe, incluindo adição ou remoção de pessoas e eventos.  
6.5 Revisar os resultados e ranqueamento da competição. 
6.6 Supervisionar e assegurar o trabalho de preparação dos operadores de sistema eletrônico, 

bem como os testes de sistema in loco. 
7. Chefe de Chamada 
7.1 É responsável por coordenar o arranjo do local de competição antecipadamente, 

estabelecendo o local de chamada para cada área de competição e marcando os pontos de 
entrada e saída para os atletas. 

7.2 Organizar e preparar a chamada assegurando que as sessões de competição iniciem no horário. 
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7.3 Conduzir a chamada em tempo de acordo com a ordem de competição e subsequentemente 
registrar e reportar as informações da chamada para o Chefe de Programação e Registro 
prontamente. 

7.4 Organizar a Cerimônia de Premiação e conduzir a chamada para os atletas que participarão. 
8. Oficial de Programação e Registro 
8.1 Desempenhar as tarefar atribuídas pelo Chefe de Programação e Registro. 
9. Oficial de Chamada 
9.1 Desempenhar as tarefar atribuídas pelo Chefe de Chamada. 
9.2 Implementar a chamada prontamente de acordo com a competição e coletar as músicas dos 

atletas em eventos com acompanhamento musical. 
9.3 Conduzir os atletas para a área de competição antes do início de cada evento e entregar o 

formulário de chamada ao Árbitro Principal. 
9.4 É responsável pela posição de início de cada atleta quando há mais de um atleta na mesma 

área de competição. 
9.5 Conduzir os atletas para dentro e fora da área de competição. 
10. Registrador de Pontuação 
10.1 Coletar e contar a informação de inscrição e fornecer os formulários de competição. 
10.2 Participar dos congressos técnicos, operar os sorteios computadorizados e ajudar o Chefe de 

Programação e Registro a ajustar a ordem de competição dos atletas. 
10.3 Fornecer o boletim de resultados para cada evento de acordo com o requerido. 
10.4 Manter a operação do sistema de pontuação eletrônica durante toda a competição.  
11. Operador de Câmera de Júri de Apelo 
11.1 Gravar cada evento de competição completa e initerruptamente. 
11.2 Gerenciar e arquivar todas as gravações. 
12. Anunciador 
12.1 Anunciar através do sistema de comunicação informações e atualizações pertinentes à 

competição conforme necessário. Fazer todos os anúncios prontamente.  
13. Técnico de Som 
13.1 Tocar as músicas do evento e das cerimônias quando requisitado pelo Comitê Organizador. 
13.2 Tocar a música de acompanhamento uma vez que o atleta estiver em posição na área de 

competição por 3 a 5 segundos. 

Capítulo 4 Métodos de Participação 
Artigo 6 Participantes 
1. Participantes incluem atletas, técnicos, líderes de equipe e médicos de equipe. 

Artigo 7 Regras de Participação 

1. Comportamento e Etiqueta 
1.1 Obedecer às regras e regulamentos, inscrever-se em tempo e respeitar as determinações da 

competição.  
1.2 Participar nos congressos técnicos pertinentes, compartilhar opiniões e levantar 

questionamentos, respeitar as decisões do Comitê Organizador. 
1.3 Agir em conformidade com a etiqueta do wushu e o espírito de fair play, obedecer aos árbitros 

e respeitar os oponentes. 
1.4 Não interferir na decisão de um árbitro. A International Wushu Federation abordará as 

violações das regras com seriedade. 

Artigo 8 Procedimento de Recursos 

1. Conteúdo e Escopo 
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1.1 Cada equipe tem o direito de submeter recurso no máximo cinco (5) vezes em uma competição. 
1.2 Recursos somente podem ser submetidos se relacionados com problemas de tempo limite em 

uma rotina. 
1.3 Recursos podem ser submetidos somente por treinadores ou líderes de equipe em nome de 

atletas de sua própria equipe. 

2. Procedimentos e Requisitos para Recursos  

2.1 Caso uma equipe participante tenha objeção à avaliação dos árbitros para um de seus atletas, 
o respectivo líder de equipe ou treinador deve submeter recurso por escrito para o Júri de 
Recursos em até de 15 minutos após a conclusão da rotina do atleta, junto com a taxa de 
recurso no valor de US$200.  

2.2 O conteúdo do recurso deve tratar de apenas um problema.  
 
Para mais informações confira o Artigo 18 Recursos. 

Capítulo 5 Regulamentações Gerais 
Artigo 9 Tipos de Competição 

1. Classificação baseada no formato 

1.1 Eventos Individuais. 
1.2 Eventos de Equipe. 
1.3 Eventos Combinando Individual e Equipe. 

2. Classificação baseada em Grupos de Idade 

2.1 Eventos Adultos. 
2.2 Eventos Juvenis. 
2.3 Eventos Infantis. 

Artigo 10 Eventos de Competição & Eventos de Demonstração 

1. Eventos de Competição 

1.1 Estilos de wushu tradicional (kungfu), com rotinas incluindo eventos de mãos livres, armas, 
Duilian (Luta Coreografada) e Jiti (Rotina em Grupo). 

1.2 Gongfa Tradicional. 

2. Eventos de Demonstração  

2.1 Eventos baseados em técnicas de wushu apresentando elementos artísticos de coreografia em 
grupo. 

Artigo 11 Categorias de Idade 

1. Descrição das Categorias de Idade 

1.1 Grupo de Crianças Menores (Grupo A): 8 anos de idade (incluindo 8) e abaixo. 
1.2 Grupo de Crianças (Grupo B): De 9 a 11 anos de idade (incluindo 11). 
1.3 Grupo de Jovens (Grupo C): De 12 a 17 anos de idade (incluindo 17) 
1.4 Grupo de Adultos Jovens (Grupo D): De 18 a 39 anos de idade (incluindo 39). 
1.5 Grupo de Adultos de Meia Idade (Grupo E): De 40 a 59 anos de idade (incluindo 59). 
1.6 Grupo de Adultos em Idade Avançada (Grupo F): 60 anos de idade (incluindo 60) e acima. 

Artigo 12 Determinação da Ordem de Apresentação em um Evento 

1. A ordem de apresentação dos atletas em um evento é determinada por sorteio conduzido pelo 
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grupo de registradores, sob supervisão do Júri de Recursos e do Árbitro Chefe 

Artigo 13 Chamada 

1. Os competidores devem se apresentar na área designada para primeira chamada, que ocorrerá 
30 minutos antes do início do evento. A segunda chamada ocorrerá 20 minutos antes do início 
do evento e a terceira 10 minutos antes do início do evento. 

Artigo 14 Etiqueta de Competição 

1. O atleta deverá executar a saudação de palma e punho para o árbitro principal quando for 
chamado/anunciado na área de competição, quando completar sua rotina e quando sua 
pontuação final for apresentada. 

Artigo 15 Cronometragem 

1. A cronometragem de tempo se iniciará ao primeiro movimento do atleta após assumir posição 
estática. Uma vez que o atleta assumir posição em pé e unir os pés após completar sua rotina a 
cronometragem de tempo irá parar. 

Artigo 16 Apresentação da Pontuação 

1. O resultado para cada atleta deverá ser apresentado abertamente. 

Artigo 17 Desistência 

1.  Se um atleta falhar em comparecer às chamadas isto será considerado como desistência. 

Artigo 18 Recursos 

1. Procedimentos e Políticas para Recursos 

1.1 O Júri de Recursos deve revisar imediatamente e chegar a uma conclusão arbitral baseada no 
conteúdo do apelo, a decisão do Júri de Recursos deve ser final. 

1.2 Mais que a metade dos membros do Júri de Recursos devem participar na consideração de um 
recurso, e mais da metade dos votos em favor de uma decisão a tornam válida. Se a base de 
um recurso é considerada legítima o resultado será alterado e a taxa de recurso devolvida; se a 
base de um recurso não é considerada legítima o resultado original será mantido e a taxa de 
recurso não será devolvida.  

1.3 Cada equipe deve aceitar as determinações do Júri de Recursos como finais. Se uma equipe 
estiver insatisfeita com as determinações e continue a argumentar de forma não razoável, tal 
comportamento será tratado com seriedade de acordo com as relevantes provisões da IWUF. 

1.4 Após uma decisão, um relatório da investigação completa será submetido prontamente ao 
comitê organizador para fins de registro, e uma nota escrita será emitida para a equipe que 
submeteu o recurso. 

Artigo 19 Controle de Dopagem 

1. 1. Testes de controle de dopagem serão conduzidos em conformidade com os requisitos e 
procedimentos do International Olympic Committee e da International Wushu Federation.  

Artigo 20 Ranqueamento e Premiação em Eventos de Competição 

1. Ranqueamento 
1.1 Eventos Individuais, Duilian, e Eventos em Grupo 

• De acordo com os resultados de cada evento, o atleta com maior pontuação ficará com a 
primeira colocação, a segunda maior pontuação ficará com a segunda colocação, e assim por 
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diante.  
1.2 Eventos Individuais Combinados 

• De acordo com os resultados combinados dos eventos individuais simples de um atleta, a 
maior pontuação ficará com a primeira colocação, a segunda maior pontuação ficará com a 
segunda colocação, e assim por diante. 

1.3 Eventos por Equipe  
• O ranqueamento seguirá o método estipulado no regulamento do evento em questão. 

2. Empates 
2.1 Eventos Individuais, Duilian, e Eventos em Grupo 

• O atleta cuja média entre suas pontuações descartadas mais se aproximar de sua pontuação 
válida será melhor classificado. 

• O atleta cuja média entre suas pontuações descartadas for mais alta será melhor classificado. 
• O atleta cuja a menor pontuação descartada for maior será melhor classificado.  
• Se ainda houver empate após seguir os critérios acima o resultado final permanecerá 

empatado. 
2.2 Eventos Individuais Combinados 

• O atleta que obteve primeira colocação em mais eventos será melhor classificado. 
• O atleta que obteve segunda colocação em mais eventos será melhor classificado. 
• Se ainda houver empate após seguir os critérios acima o resultado final permanecerá 

empatado. 
2.3 Eventos por Equipe 

• A equipe com mais primeiras colocações em eventos individuais será melhor classificada. 
• A equipe com mais segundas colocações em eventos individuais será melhor classificada, e 

assim por diante. 
• Se ainda houver empate após seguir os critérios acima o resultado final permanecerá 

empatado. 
3. Premiação 

3.1 Para eventos individuais, duilian e eventos por equipes premiação será atribuída ao primeiro, 
segundo e terceiro lugares. Cada medalhista será ranqueado de cima para baixo de acordo 
com os resultados da competição. As proporções específicas de cada premiação são 
determinadas pelo regulamento da competição. 

Artigo 21 Premiação em Eventos de Demonstração 

1. Para eventos de demonstração premiações serão atribuídas ao primeiro, segundo e terceiro 
lugares. Cada medalhista será ranqueado de cima para baixo de acordo com os resultados da 
competição. As proporções específicas de cada premiação são determinadas pelo regulamento 
da competição. 

2. Outras premiações especiais podem ser atribuídas para eventos de demonstração. Premiações 
especiais são estipuladas pelo regulamento específico da competição. 

Artigo 22 Tempo Limite das Rotinas 

1. Especificação de Tempo Limite das Rotinas 
1.1 A duração de rotinas em eventos individuais e duilian (luta coreografada) deve ser de 40 a 2 

minutos no total (exceto Taijiquan, Taijijian e Gongfa). O Árbitro Principal apitará caso 1 
minuto e trinta segundos tiverem passado. 

1.2 A duração de rotinas de Taijiquan deve ser de 3 a 4 minutos no total. O Árbitro Principal 
apitará caso 3 minutos tiverem passado. 

1.3 A duração de rotinas de Taijijian deve ser de 3 a 4 minutos no total. O Árbitro Principal apitará 
caso 3 minutos tiverem passado. 

1.4 A duração de rotinas em eventos de Gongfa deve ser de 2 a 3 minutos no total. O Árbitro 
Principal apitará caso 2 minutos tiverem passado. 
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1.5 A duração de rotinas em grupo deve ser de 3 a 4 minutos no total. 
1.6 A duração de rotinas em eventos de demonstração deve ser de 3 a 4 minutos no total. 
2. Método de Cálculo para Duração de Rotina 
2.1 O painel de árbitros de pontuação usa dois cronômetros para registrar o tempo 

simultaneamente, e o tempo mais próximo do exigido será considerado. 
2.2 De acordo com o tipo e conteúdo de uma competição, o tempo estipulado para duração de 

uma rotina pode ser indicado no regulamento da competição. 

Artigo 23 Limite de Número de Atletas para Eventos em Grupo e de Demonstração 

1. Eventos es Grupo 
1.1 Cada grupo deve consistir em não menos do que seis (6) atletas para Eventos em Grupo. 
2. Eventos de Demonstração 
2.1 Não há limites de número de atletas para eventos de demonstração, a menos que estipulado 

diferentemente no regulamento da competição. 

Artigo 24 Música de Acompanhamento 

1. Requisitos para Música de Acompanhamento 
1.1 Requisitos de música devem estar em conformidade com o regulamento específico da 

competição. 
1.2 Para eventos que requerem acompanhamento musical estes devem ser realizados com música. 

Cada atleta deve prover sua própria música, a qual deve ser adequada para execução da rotina. 
1.3 A música deve ser preparada em um CD ou disco removível em formato mp3. O prelúdio antes 

do início da ação e o trecho final após término da ação não deve exceder 15 segundos. A 
música utilizada para competição deve ser o único arquivo na gravação. 

1.4 Equipes participantes devem cooperar com o Técnico de Som para assegurar que a música 
correta será tocada para seus atletas. 

Artigo 25 Regulamentação para Rotinas Incompletas 
1. Para atletas que não terminarem sua rotina nenhuma pontuação será concedida. 

Artigo 26 Reinício da Rotina 

1. Um evento ou competidor cuja a apresentação tenha sido interrompida por circunstâncias 
imprevistas (como interrupção no fornecimento de energia do ginásio, problemas com o 
sistema eletrônico de pontuação, etc.), dependendo das circunstâncias no momento pode, 
com permissão do árbitro principal, repetir sua apresentação sem deduções adicionais para 
reinício. O competidor deverá repetir sua apresentação após o último competidor do evento 
em questão. Caso o atleta que necessite do reinício seja o último na ordem de apresentação de 
seu evento, este deve recomeçar dentro de 5 minutos. 

Artigo 27 Traje de Competição 

1. Árbitros 
1.1 Árbitros devem utilizar uniformes específicos para arbitragem. 
2. Atletas 
2.3 Atletas devem utilizar uniformes de competição com características atléticas, do evento ou 

culturais e tênis de wushu.  

 
O regulamento pode estipular o traje de competição de acordo com o tipo e conteúdo da competição. 

Artigo 28 Área de Competição 
1. A área de competição para rotinas de eventos individuais é de 14 metros de comprimento por 
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8 metros de largura. A área de disputa é cercada por uma área de segurança de pelo menos 2 
metros de largura e deve ser demarcada nos 4 lados por uma linha branca de 5cm de 
espessura. 

2. A área de competição para rotinas de eventos em grupo é de 16 metros de comprimento por 
14 metros de largura. A área de disputa é cercada por uma área de segurança de pelo menos 1 
metro de largura.  

3. O espaço vertical vazio acima da área de competição deve ter altura de pelo menos 8 metros. 
A distância entre duas áreas de competição não deve ser menor que 4 metros.  

4. A luz no local da competição deve atender aos requisitos mínimos de luminosidade para 
transmissão de alta definição. Em geral, em cada área de competição, um mínimo de 1200 lux 
é requerido. 

Artigo 29 Equipamento e Armas de Competição 
1. Equipamento 
1.2 Todo o equipamento deve estar em conformidade com os padrões e requisitos técnicos da 

IWUF. 
2. Armas 
2.1 Durante competição apenas armas aprovadas pela IWUF podem ser utilizadas. 

Capítulo 6 Métodos e Padrões de Pontuação 
Artigo 30 Métodos de Pontuação 
1. Cada evento tem uma pontuação total de 10 pontos possíveis. 
2. Árbitros de Pontuação devem confirmar o nível de uma apresentação executada por um atleta 

de acordo com seu nível de habilidade, em comparação com as “Regulamentações para 
Critérios Gerais de Classificação”. Pontos devem ser deduzidos se “Outros Erros” acontecerem 
durante a apresentação. 2 casas decimais serão contabilizadas nas pontuações apresentadas 
pelos árbitros de pontuação, com dígito final de 0 a 9 e a terceira cada decimal não é utilizada.   

3. Confirmando a Pontuação Efetiva 
3.1 Em caso de 3 árbitros de pontuação, a média das 3 pontuações é a Pontuação Efetiva do atleta.  
3.2 Em caso de 4 árbitros de pontuação, a média das 2 pontuações medianas é a Pontuação 

Efetiva do atleta.  
3.3 Em caso de 5 árbitros de pontuação, a média das 3 pontuações medianas é a Pontuação 

Efetiva do atleta.  
4. Ajustes de Pontuação pelo Árbitro Principal  
4.1 Se uma pontuação efetiva aparenta estar significativamente fora do razoável, o árbitro 

Principal pode conceder bônus ou efetuar deduções antes da pontuação final ser apresentada.   
4.2 O Árbitro Principal pode fazer ajustes de pontuação de 0.01 a 0.05. 
4.3 O Árbitro Principal pode fazer ajustes de pontuação de 0.05 a 0.1 com aprovação do Árbitro 

Chefe. 
5. Determinando a Pontuação Final 
5.1 O Árbitro Principal deduz as “Deduções do Árbitro Principal” da Pontuação Efetiva do atleta e 

adiciona os “Ajustes de Pontuação pelo Árbitro Principal”, o resultado é a Pontuação Final do 
atleta.   

Artigo 31 Critérios de Classificação 
1. Classificação de Performance 
1.1. Visão Geral 

• A performance geral é classificada em três (3) níveis e nove (9) subníveis, com pontuação 
8.50-10.00 para “superior”, 7.00-8.49 para “médio” e 5.00-6.99 para “inferior” (verifique o 
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Formulário 1 para detalhes). 
1.2. Requisitos para Classificação de Performance Geral em Eventos de Competição  

• Técnicas estão dentro do padrão, com métodos corretos e estilo excepcional. A rotinas 
executadas por atletas devem incluir o conteúdo e técnicas principais do estilo específico, 
destacando as características técnicas do estilo e individuais do atleta em sua execução.   

• Emprego de força suave e preciso, movimentos coordenados. A apresentação de um atleta 
deve demonstrar força e métodos do estilo. As técnicas de mãos, olhos, tronco e passos 
devem estar coordenados, e a arma deve estar coordenada com todo o corpo.  

• Ritmo apropriado, com energia bem direcionada e técnicas proficientes. A apresentação de 
um atleta deve demonstrar um ritmo de movimentação racional, claro senso de ataque e 
defesa e habilidades de apresentação proficientes. 

• A estrutura é fluída, a coreografia é prática e o conteúdo é substancial. A sequência completa 
de movimentos do atleta deve ser consistente com as características do estilo e ser 
tradicional em sua natureza.  

• Movimentos devem ser padronizados, suaves e naturais; coerentes e vívidos, executados 
com velocidade adequada; concentração evidente, com respiração suave, mente tranquila e 
com um estilo excepcional; a demonstração se combina com as características do estilo. 

• Duilian (Luta Coreografada) deve ter plenitude de conteúdo, com estrutura compacta, ação 
realista, estilo excepcional, coordenação estrita, com técnicas de ataque e defesa realistas. 

• Jiti (Rotina em Grupo) deve ser organizado de forma limpa. As técnicas do Evento em Grupo 
devem destacar as técnicas do estilo tradicional, coordenadas suavemente, com 
movimentos uniformes e estrutura compacta, disposição bem planejada e ricas em 
mudanças de formação. 

• O estilo da música deve estar em harmonia com as características do evento e movimentos 
técnicos. 

1.3. Requisitos para Classificação de Performance Geral em Eventos de Demonstração  
• Manter as técnicas de wushu como conteúdo principal e absorver e integrar elementos 

artísticos apropriadamente. 
• Fazer bom uso de outras técnicas artísticas para valorizar o estilo. 
• A estrutura é compacta, com plenitude de conteúdo, técnicas proficientes, cooperação sutil, 

um tema claro, com uma atmosfera baseada em tendências populares e demonstrando 
plenamente um espírito positivo, saudável e edificante.   

• A música tem relação estreita com a temática e movimentação, bem coordenada e suave.  
• Há senso de inovação. 

2. Deduções 
2.1. Conteúdo e padrões de dedução para outros erros 

• Esquecimento: Dedução 0.1.  
• Fora dos limites: Dedução 0.1. 
• Desequilíbrio: (Oscilar/Mover/Saltitar) Dedução 0.1. 
• Armas/Vestimentas Interfere nos Movimentos: Dedução 0.1. 
• Arma Deformada: Dedução 0.1. 
• Apoio Adicional: Dedução 0.2. 
• Arma Quebrada: Dedução 0.3. 
• Derrubar a Arma: Dedução 0.3. 
• Queda: Dedução 0.3. 
• Para Duilian: Ataque distante ou fora da área de mira: Dedução 0.1; Errar ataque ou defesa: 

Dedução 0.2; Golpear acidentalmente o parceiro: Dedução 0.3. 
As deduções acima serão feitas para cada erro conforme ocorrência. Erros técnicos serão deduzidos 
conforme ocorrerem de maneira cumulativa. (verifique o Formulário 2 para detalhes) 

2.2. Deduções do Árbitro Principal 
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• O tempo de execução de uma rotina: Se estiver acima ou abaixo do tempo estipulado em um 
total de até 5 segundos (incluindo 5 segundos), 0.1 ponto será deduzido; se estiver acima ou 
abaixo do tempo estipulado em um total de mais de 5 até 10 segundos (incluindo 10 
segundos), 0.2 ponto será deduzido; se estiver acima ou abaixo do tempo estipulado em um 
total de mais de 10 segundos, 0.3 ponto será deduzido. No máximo 0.3 deve ser deduzido 
por tempo. 

• Caso um atleta não complete sua dentro do tempo estipulado e a dedução do Árbitro 
Principal atinja 0.3 ponto, o Árbitro Principal deverá notificar o atleta prontamente ao final 
de sua apresentação. Este caso deve ser considerado como execução completa da rotina 
pelo atleta. 

• Caso um atleta não complete sua rotina por suas próprias razões, poderá reiniciar uma vez 
com o consentimento do Árbitro Principal. Depois que a apresentação estiver concluída o 
Árbitro Principal deverá deduzir 1 ponto da pontuação do atleta. Atletas que não puderem 
completar sua rotina por razões além de seu controle podem reiniciar sua rotina uma vez 
sem penalização por parte do Árbitro Principal.  

• Caso a quantidade de atletas em um Evento em Grupo seja menor que o especificado no 
regulamento da competição, 0.5 ponto deve ser deduzido para cada atleta faltante. 

• Se a música não estiver de acordo com os requisitos do regulamento da competição, 0.1 
ponto será deduzido. 

• Em qualquer apresentação de taolu tradicional, caso haja execução de qualquer movimento 
de Grau de Dificuldade de nível B ou maior dificuldade como estipulado nas “Regras de 
Competição & Métodos de Avaliação de Wushu Taolu 2019” aprovada pela International 
Wushu Federation, 1 ponto será deduzido para cada ocorrência. 

Artigo 32 Miscelânea 
1. As regras acima se aplicam às competições de wushu tradicional (kungfu) em todos os níveis 
2. O direito de interpretação pertence unicamente à International Wushu Federation. 
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Formulário 1  

 

Classificação para Performance Geral e Intervalo de Pontuação 

 

Nível Subnível Intervalo de Pontuação 

Superior 

Superior ① 9.50-10.00 

 
Médio 

② 9.00-9.49 

Inferior ③ 8.50-8.99 

Médio 

Superior ④ 8.00-8.49 

 
Médio 

⑤ 7.50-7.99 

Inferior ⑥ 7.00-7.49 

Inferior 

Superior ⑦ 6.50-6.99 

 
Médio 

⑧ 6.00-6.49 

Inferior ⑨ 5.00-5.99 
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Formulário 2  
 
 

Conteúdo, Critérios e Códigos de Dedução para Outros Erros 
 

Categoria 
Conteúdo e Critérios de Dedução 

Dedução de 0.1 Dedução de 0.2  Dedução de 0.3  

Vestimenta 
Calçado 

Acessório 

• Lenço do facão, pingente da 
espada, ou arma maleável se 
prende à mão ou ao corpo  

• Fivela/botão está aberto ou rasgado 
• Item de vestuário ou ornamento da 

cabeça cai no solo.  
• Calçado(s) cai(em) 

  

Armas e 
Equipamentos 

• Fazer contato não intencional da 
arma com o solo  

• Arma escapar da mão 
• Bater o corpo com a arma ou 

prendê-la no corpo 
• Deformar a arma 

 
• Quebrar a arma 
• Derrubar a arma 

no solo 

Fora dos 
Limites 

• Qualquer parte do corpo do 
competidor toca o solo fora da linha 
de demarcação 

  

Perda de 
Equilíbrio 

• Oscilar o tronco 
• Mover ou saltitar o pé  

• Apoio Adicional • Queda 

Esquecimento • Cada esquecimento   

Duilian • Ataque distante ou fora da área de 
mira 

• Errar ataque ou 
defesa 

• Golpear parceiro 
acidentalmente 

 
Explicação sobre Outros Erros: 

●  Oscilação: A definição de oscilação decorre do deslocamento (oscilação) do tronco em duas 

direções diferentes. Por exemplo, um atleta perde seu centro de equilíbrio e inclina o tronco para 

manter o equilíbrio, ou esquerda e direita, ou frente e trás, ou em movimento circular terminando 

com a coluna perpendicular ao solo, isto é considerado oscilação. 

●  Mover: Isso refere-se à situação quando se está em pé, ou se aterrissa em um ou dois pés, ou em 

um pé e uma perna. Caso haja qualquer movimento do apoio ou deslocamento lateral do pé isto é 

considerado mover. 

●  Saltitar: Isto refere-se à situação quando se está em pé ou se aterrissa em um ou dois pés. Caso 

qualquer pé de apoio deixe o carpete em um salto isto é considerado saltitar. 
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●  Apoio Adicional: Caso um atleta, durante sua apresentação, seja em movimento ou em uma 

postura, perca o equilíbrio e faça uso de uma mão, ou cotovelo, ou joelho, ou membro inferior 

elevado (em postura de apoio em um só membro inferior), ou arma como apoio isto é considerado 

como apoio adicional. (Nota: caso uma arma toque o solo durante um movimento sem aplicação 

de força de apoio sobre a mesma isto deve ser considerado como arma tocando o solo e ser 

deduzido como tal). 

●  Queda: Caso um atleta, durante sua apresentação, seja em movimento ou em uma postura, perca o 

equilíbrio e faça uso de ambas as mãos, ou cabeça, ou braço (acima do cotovelo), ou ombro, ou 

tronco, ou nádega, ou quaisquer duas partes do corpo simultaneamente, ou uma parte do corpo 

mais a arma (a arma é considerada uma extensão do membro superior), isto é considerado como 

queda. (Nota: em eventos de luta coreografada quedas intencionais não são consideradas quedas 

nem deduzidas como tal). 

●  Arma Toca o Corpo: Caso um atleta, durante uma técnica de arma, bata ou toque qualquer parte 

de seu corpo, isto será considerado com arma tocando o corpo e deduzido de acordo. 

●  Arma Deformada: Isto se refere a quando a arma tenha sido deformada em 45° ou mais de sua 

forma original. 

●  Arma Quebrada: Isto se refere a quando a arma tenha se quebrado em pelo menos dois pedaços a 

partir de seu formato original. 

●  Fora dos Limites: Caso um atleta, durante sua apresentação, toca o solo além da linha de 

demarcação da área de competição com qualquer parte de seu corpo, isto será considerado como 

fora dos limites. Caso a arma toque o solo fora da linha de demarcação da área de competição; ou 

qualquer parte do corpo do atleta passa além da linha de demarcação sem fazer contato com o 

solo, isto não será considerado como fora dos limites. 

●  Esquecimento: Caso um atleta, durante sua apresentação, tenha um lapso de memória e tenha 

interrompido ou parado não convencionalmente, ou apresente movimentos caóticos, isto é 

considerado esquecimento. 
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Formulário 3 

Formulário de Informações para Inscrição de Participante  
 

Nome da Federação:                                                                   

Endereço da Federação:                                                                  

Tel. Nº.:                                Fax:                                

E-mail  1:                                                    E-mail 2:                                                                  

Nome de Contato:                          Celular:                               

 

Para Oficiais: 

 

Nº. Nome Completo Gênero Tipo de Doc. Número de Doc. 

1     

2     

3     

4     

 
 
 
Para Atletas: 

 

Nº. Nome Completo Gênero Tipo de Doc. Número de Doc. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 
 
                                                                              
Secretário Geral/ 
Líder de Equipe/Técnico 

Carimbo da Federação Data 
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Formulário 4 
 

Formulário de Inscrição para Participação no Evento  
  
Equipe:                      Líder de Equipe:                    Técnico:                    Médico: 

Nº. Gênero Nome Grupo Nascto. 

Evento de Competição 

Rotina Tradicional de Mãos Rotina Tradicional de Armas Duilian 
Evento 

em 
Grupo 

Taijiquan Nanquan Outros Estilos 
de Mãos 

Arma 
Simples 

Arma 
Dupla 

Arma 
Maleável 

Evento Atleta 
Evento Evento Estilo Evento Evento Evento Rotina 

1 

 

M/F 

 

 

             

2              

3              

4              

5              

6              
 
Contato:                     Telefone:                                             Representante da Equipe (carimbo):      

DD/MM/AA 
Nota:  1.  Por favor especif ique o nome da rotina de acordo com a classif icação de eventos do regulamento da competição. 2.  Por favor especif ique o nome do evento de duil ian ou grupo na 
coluna correta e marque um “√”na coluna contrastante para atletas que se inscreveram em ambos os eventos. 3.  Por favor especif ique o esti lo de forma de mão individual e o nome da rotina. 
4.  Por favor preencha este formulário em ordem de grupo de idade. 
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Formulário 5 
Números de Composição da Equipe Participante 

 

Nº. 
Equipe 

(Código) 

Líder de 
Equipe 

Técnicos Médicos Atletas Outros 

Su
bt

ot
al

 

To
ta

l 

M F M F M F M F M F 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Total             
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Formulário 6 
Números de Participação por Evento 

Nº. 
Equipe 

(Código) 
Eventos de Competição 

Total 
Mãos Armas Duilian Grupo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total      
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Formulário 7 
Números de Participação por Grupo de Idade 

 

Nº. 
Tipo de 
Evento 

Grupos de Idade Masculino Grupos de Idade Feminino 

To
ta

l 

MA MB MC MD ME FA FB FC FD FE 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total            
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Formulário 8 
 

Formulário de Registro para Árbitro de Pontuação  
 
 
Evento:              Sessão  Área  Grupo   Mês  Dia  .    
 

Ordem 

Nº. 

Registro de Pontuação Pontuação 
Efetiva 

Pontuação 
Final 

Nível Dedução de Outros Erros 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
   
 
Árbitro Nº.:                             Assinatura:                  
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 Formulário 9 
 

Formulário de Registro para Árbitro Principal  
 
Evento:              Sessão    Área    Grupo             Mês    Dia  .    
 

Ordem 

Nº. 
Atleta 

Equipe 
(Código) 

Grupo 
de 

Idade 

Duração 
da 

Rotina 

Pontuação dos Árbitros Pontuação do 
Árbitro Principal Pontuação 

Final  1 2 3 4 5 
Pontuação 

Efetiva 
Deduções Adições 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
Assinatura do Árbitro Principal:                   .         Assinatura do Registrador:                    .                 
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Formulário 10 
 

Formulário de Pontuação Final e Classificação para Eventos 
Individuais e Duilian 

 
Evento:              Sessão  Área  Grupo   Mês  Dia  .    
 

Ordem 

Nº. 
Atleta 

Equipe 
(Código) Evento Pontuação Classificação 

      

      

      

      

      

      

 
 
Assinatura do Árbitro Principal:                 .  Assinatura do Registrador:              .                 
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Formulário 11  

 
Formulário de Pontuação e Classificação para Eventos em Grupo  

 
Evento:              Sessão  Área  Grupo   Mês  Dia  .    
 

Ordem 

Nº. 

Equipe 
(Código) Evento Pontuação Classificação 

     

     

     

     

     

     

 
 
Assinatura do Árbitro Principal:                 .  Assinatura do Registrador:              .                 
.          
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Formulário 12 
 

Formulário de Registro de Pontuação para Eventos em Grupo 
 

Gênero        Grupo                             Mês      Dia  .    
 

Ordem 

Nº. 
Atleta Equipe 

(Código) 

Pontuação e Classificação dos Eventos de Competição Pontuação 
Total 

Classificação 
Evento 1 Pts. Evento 2 Pts. Evento 3 Pts. 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
Assinatura do Árbitro Principal:                   .         Assinatura do Registrador:                    .                 
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Formulário 13 
 

Formulário de Registro de Pontuação de Equipe em Evento de Demonstração 
 

Ordem 

Nº. 

Equipe 
(Código) 

Pontuação Geral dos Atletas Pontuação 
Total 

Classificação Atleta 
1 Pts. Atleta 

2 Pts. Atleta 
3 Pts. Atleta 

4 Pts. Atleta 
5 Pts. Atleta 

6 Pts. 

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 
Assinatura do Árbitro Principal:                   .         Assinatura do Registrador:                    .                 
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Formulário 14 

 
Formulário de Recurso 

 
 
Nome da Federação: 
Horário da Submissão do Recurso: 
                                                                             
Detalhes do Recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Líder de Equipe/Técnico: 
                                                                             
Decisão Final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Líder de Equipe/Técnico: 
                                                                             
Horário da Emissão da Decisão do Recurso: 
Tempo para Decisão:
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Termo de Responsabilidade da International Wushu Federation (IWUF) 

Federação:  

 

Nome do Participante:   

Nome do Pai/Responsável Legal: 
 (se aplicável) 

 

Data de Nascimento:  

Idade:  

Nacionalidade  

Gênero  

Nº. do Passaporte:  

Posição: □ Atleta □ Líder de Equipe □ Técnico □ Médico □ Acompanhante 

 

Eu, signatário, consciente e sem coação, considerando que a IWUF e o Comitê Organizador aceitem minha 

inscrição,  assumo por este meio todo o risco de lesões físicas e mentais,  deficiências e perdas que possam 

resultar de ou em conexão com a minha participação. Agindo por mim mesmo, herdeiros, oficiais pessoais, 

agentes, representantes e cessionários, por meio deste, liberto a IWUF e o Comitê Organizador, seus oficiais, 

agentes, representantes, voluntários, juízes e árbitros e outros membros relacionados de todas as 

reivindicações, ações, ações e controvérsias na lei ou no patrimônio líquido por qualquer questão, causa ou 

coisa que eu possa sustentar como resultado ou em conexão. Entendo completamente que toda a atenção ou 

tratamento médico oferecido pela IWUF e pelo Comitê Organizador, seus oficiais, pessoal médico, 

representantes, voluntários e todos os outros membros relacionados serão do tipo apenas de primeiros 

socorros e, por meio deste documento, libero a IWUF e pelo Comitê Organizador, seus oficiais, representantes, 

voluntários e todos os outros membros relacionados de qualquer responsabilidade por tal auxílio. Entendo que 

é minha obrigação obter minha própria cobertura médica. 

 

Concordo em cumprir e seguir as regras estabelecidas pela IWUF e pelo Comitê Organizador. Concordo que me 

comportarei de maneira profissional e cortês o tempo todo e que estou sujeito a penalidades e sanções por 

violações relacionadas a tal. Entendo que meu protesto deve ser conduzido de acordo com as Regras de 

Arbitragem. Concordo que minha apresentação, presença e participação na competição possam ser filmados 

ou gravados ou divulgados ou transmitidos ao vivo. Autorizo que a IWUF e o Comitê Organizador usem meu 

nome, endereço, vozes, poses, fotos e dados biográficos relativos a todo ou parte, em qualquer forma ou 

idioma, com ou sem outro material, em todo o mundo, sem limitação, para a televisão , rádio, vídeo, imagem 

do meio teatral ou qualquer outro meio, por qualquer dispositivo conhecido ou concebido a partir de agora, e 

eu renuncio a qualquer compensação em relação a isso, bem como a quaisquer direitos futuros ao mencionado. 

 

Eu li e compreendi totalmente o termo acima. 

 
Assinatura do Participante Assinatura do Pai/Responsável Legal Data 

   

 

 


