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Aviso
Alterações na competição de Taolu para 2016
Para o ano de 2016 a Diretoria de Taolu da FWDF preparou algumas alterações a fim de incentivar uma maior
participação e o crescimento do Wushu no DF. As primeiras alterações foram na forma de divisão e na
nomenclatura de algumas categorias do Campeonato Brasiliense. As outras mudanças são a criação de duas
novas modalidades no Campeonato Brasiliense na Divisão Aficionado. A primeira categoria é o Taolu em
Grupo que será uma competição onde um grupo de 4 a 8 atletas apresentarão a mesma rotina de forma
sincronizada. A segunda categoria criada é a Lendas do Wushu, essa categoria não terá divisão de idade,
gênero e estilo da rotina sendo destinadas para atletas antigos que querem reunir e confraternizar e para
aqueles atletas que querem se testar com outros atletas.
O campeonato Brasiliense esse ano será dividido em duas divisões, a Profissional e a Aficionado. A Divisão
Profissional é voltada para os atletas que querem competir no Campeonato Brasileiro. As categorias dessa
divisão valerão vaga para o Campeonato Brasileiro sendo utilizado o mesmo modelo de categorias, divisão
etária e regras de competição adotados pela CBKW. Já a Divisão Aficionado atenderá os atletas que querem
testar suas capacidades sem o compromisso e a sistematização exigida na outra divisão. As categorias dessa
divisão não valerão vaga para o Campeonato Brasileiro e as categorias, divisões etárias e regras de competições
serão estipulados e informados pela Diretoria de Taolu da FWDF.
A Divisão Aficionado em 2016 terá as seguintes categorias:




8, 16 ou 20 movimentos;
o

Mãos livres (CQ e NQ)

o

Armas Médias (DS, JS e ND)

o

Armas Longas (GS, QS e NG)

32 Movimentos;
o

Mãos livres (CQ e NQ)

o

Armas Médias (DS, JS e ND)

o

Armas Longas (GS, QS e NG)



1º Duan (Dui Lian em dupla);



Taolu em Grupo; e



Lendas do Wushu.

Todas as categorias da Divisão Aficionado, com exceção da categoria Lendas do Wushu, serão divididas em
Feminino e Masculino e pela faixa etário do participante, que será da seguinte forma:


Infantil - até 14 anos completados no ano;



Juvenil - de 15 até 17 anos completados no ano; e



Adulto - acima de 17 anos completados no ano.
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As roupas permitidas para a competição nessa divisão são o uniforme completo da Escola (camiseta e calça) ou
a roupa oficial de competição de Taolu.
Uma categoria nova nesse Campeonato será o Taolu em Grupo no qual um grupo de no mínimo quatro atletas
e no máximo oito atletas irão apresentar uma mesma rotina em que eles terão de executá-la de forma
sincronizada e uniforme. As rotinas permitidas para essa competição são: 16 movimentos (CQ, NQ, DS, JS, ND,
GS, QS, NG), 20 movimentos (CQ), 32 movimentos (CQ, NQ, DS, JS, ND, GS, QS, NG) e a rotina do 1º nível do
Wu Bin. A faixa etária considerada para o grupo será sempre a do atleta mais velho. As regras específicas para
essa categoria serão passadas no curso de arbitragem e/ou na reunião de árbitros antes do Campeonato
Brasiliense, por isso é muito importante que cada Escola indique uma pessoa qualificada para participar do
curso e participar como árbitro do Campeonato Brasiliense, isso lembrando também da exigência que a FWDF
faz que cada escola deve indicar duas pessoas para participar como árbitro para a escola poder participar da
competição. Em geral, os quesitos de avaliação para essa categoria será a Perfomance Geral do grupo e a
sincronização dos participantes durante a apresentação. Essa categoria terá um valor de inscrição diferenciado
devido a maior necessidade de medalhas, esse valor será informado quando abrirem as inscrições do
Brasiliense.
Estamos esperançosos e empenhados para que esse ano seja de muitas conquistas para a comunidade do
Wushu no Distrito Federal. A participação e colaboração de todos é de extrema importância para tudo dar
certo. Ficamos à disposição de todos para tirar qualquer dúvida que venha a surgir e estamos abertos a
sugestões.

Carlos Eduardo J Tavares
Diretor técnico de Taolu
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