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CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
REGULAMENTO GERAL
O Campeonato Brasileiro Universitário de Wushu (CBUW) é a competição nacional
universitária oficial organizada pela Confederação Brasileira de Kungfu Wushu e homologada
pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). A Federação de Wushu do
Distrito Federal é a responsável pela organização do CBUW sob supervisão da CBKW.
A. DATA E LOCAL
O CBUW será realizado de 08 a 10 de Setembro de 2016, em Brasília/DF.
B. GINÁSIO
Ginásio de Esportes Hélio Lopes (Ginásio Cruzeiro)
Endereço
SHCES Quadra 609, lote 02
Cruzeiro Novo
Brasília/DF
CEP 70655-690
Fone (61) 3345 0656
C. EVENTOS DE COMPETIÇÃO
1. Taolu (Moderno, Tradicional e Interno);
2. Combate (Sanda e Shuaijiao).
Os detalhes sobre regras e categorias de cada uma das modalidades se encontram nos seus
respectivos regulamentos específicos, neste mesmo documento.
Todos os atletas deverão apresentar documento de identidade com foto na mesa de
arbitragem da área de competição da respectiva modalidade.
O atleta que competir em categorias de departamentos diferentes estará sujeito a ser chamado
para essas categorias simultaneamente. Neste caso, deverá optar por uma delas. Não serão
realizadas modificações ou acomodações no cronograma das competições para atender atletas
que estejam nesta situação.
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D. QUALIFICAÇÃO
1. Estão aptos a participar todos os atletas universitários que se enquadrem nas faixas
etárias de suas categorias.
E. REGISTRO
O atleta deverá enviar sua inscrição por e-mail com o título “Inscrição Wushu Universitário”
para o endereço rcarazzato@hotmail.com, anexando cópia digitalizada dos seguintes
documentos:
• ficha de inscrição preenchida e assinada;
• Declaração de Aluno Regular (emitida pela universidade contendo número completo de
matrícula);
• documento de identidade com foto;
• atestado médico (datado de 07/07/2016 ou posterior);
• termo de responsabilidade com assinatura reconhecida em cartório (presente na última
página deste regulamento).
As vias originais destes documentos deverão ser entregues durante a reunião técnica (verificar
item J). A data limite para realização do registro será dia 22 de Agosto.
Atenção: O processo de registro não envolve as Federações Estaduais de Kungfu Wushu.
F. CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Não haverá taxa de registro para esta competição.
G. ARBITRAGEM
A composição do Corpo de Arbitragem será responsabilidade da CBKW e seguirão os moldes
das regras que regem a modalidade.
H. RECURSOS
Havendo arbitragem suficientemente duvidosa que indique possibilidade de erro, o chefe da
delegação poderá entrar com recurso contestando o resultado da competição, efetuando
caução no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e em prazo máximo de 30 minutos após o final
da luta (no caso de evento de Sanda e Shuaijiao) ou da bateria da categoria envolvida (no caso
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de evento de Taolu), anexando provas contundentes e a gravação da luta ou rotina que
comprove o alegado na contestação.
Os recursos podem ser formalizados somente pelo chefe da delegação ou técnico responsável
a que o atleta pertence.
O recurso será julgado pelo Júri de Apelo. Havendo julgamento favorável ao recurso, a caução
será devolvida e o árbitro ou árbitros envolvidos serão penalizados conforme a regra vigente. O
resultado da arbitragem não será modificado em hipótese alguma. Não havendo julgamento
favorável ao recurso, o contestante não receberá de volta a caução depositada.
Para Taolu somente serão aceitas contestações sobre a própria apresentação, nos termos
previstos na regra. Contestações sobre atuações de adversários não são válidas.
Todas as equipes deverão acatar a decisão do Júri de Apelo. Atos de provocação ou insultos
contra a decisão do Júri terão rigorosa punição ao atleta e seu estado. A decisão do Júri de
Apelo é final.
I. PESAGEM
A primeira pesagem oficial será realizada no dia 08 de Setembro de 2016, de acordo com o
Horário de Brasília, conforme listado abaixo:
Sanda - Feminino, das 08h às 09h; Masculino, das 09h às 11h.
Shuaijiao - Masculino, das 08h às 09h; Feminino, das 09h às 10h
A pesagem se iniciará pelas categorias mais leves. Um documento de identidade com foto
deverá ser apresentado no momento da pesagem.
O atleta que até o término da pesagem, incluindo a repesagem prevista nas regras, não estiver
com seu peso de acordo com a categoria indicada em sua ficha de inscrição estará
desclassificado automaticamente, sem direito ao reembolso do valor da inscrição.
A pesagem de Sanda será realizada diariamente. Detalhes sobre este procedimento serão
divulgados na reunião técnica.
J. REUNIÃO TÉCNICA E SORTEIO
A Reunião Técnica será realizada às 14h (Horário de Brasília) no dia 08 de Setembro de 2016
em local pré-determinado pelo comitê organizador. Nela serão anunciados todos os assuntos
relativos a competição.
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Os sorteios das chaves de competição de todos os departamentos - Interno, Moderno, Sanda,
Shuaijiao e Tradicional - serão realizados, separada e simultaneamente, imediatamente após a
reunião técnica.
K. PREMIAÇÕES E CERTIFICADOS
Os competidores classificados em 1º, 2º e 3º lugares serão premiados com medalhas
personalizadas do evento.
A premiação só será entregue aos atletas que estiverem devidamente uniformizados com
agasalho completo do estado, Faculdade ou Atlética.
Todos os atletas receberão certificados de participação no campeonato, salvo aqueles que, por
conduta inadequada durante o evento, se mostrarem não merecedores de recebê-los.
Nas categorias de Sanda e Shuaijiao, os atletas que perderem na fase semifinal serão
premiados como 3º lugar.
L. ANTIDOPING
Controle de Doping pode ser realizado durante o CBUW de acordo com os requerimentos do
COI, da WADA (World Anti-Doping Agency) e da ABCD (Autoridade Brasileira no Controle de
Dopagem). Caso um atleta seja flagrado ele será submetido as regras estipuladas pela IWUF
sobre o assunto.
M. OUTROS ASSUNTOS
Categorias com menos que três atletas poderão ser reagrupadas, de acordo com os critérios de
cada Departamento Técnico, visando estimular a competitividade.
Todos os casos não tratados por esse Regulamento serão analisados e resolvidos pela Diretoria
da CBKW.
Para mais informações entre em contato pelo e-mail rcarazzato@hotmail.com. Favor identificar
o titulo da mensagem como “Informações Brasileiro Universitário” para agilizar o retorno.
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CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
CATEGORIAS DE TAOLU
A. EVENTOS DE COMPETIÇÃO
1. Eventos de Taolu Interno:
• Rotina Moderna Taijiquan + Taijijian (masculino e feminino; Opcional, 3º Set, Forma
Mão e Espada 42, Forma Espada 32, Forma Mão 24 ou Standard)
• Rotina Tradicional Taijiquan + Taiji de Armas (masculino e feminino)
• Xingyiquan (masculino)
• Baguazhang (feminino)
2. Eventos de Taolu Moderno:
• Changquan (masculino e feminino; Opcional ou 3º Set)
• Nanquan (masculino e feminino; Opcional ou 3º Set)
• Arma Média (masculino e feminino; Daoshu - Jianshu - Nandao; Opcional ou 3º Set)
• Arma Longa (masculino e feminino; Gunshu - Qiangshu - Nangun; Opcional ou 3º Set)
• Livre Mão + Arma (masculino e feminino)
3. Eventos de Taolu Tradicional:
• Mãos do Norte (masculino e feminino)
• Mãos do Sul (masculino e feminino)
• Arma Média (masculino e feminino)
• Arma Longa (masculino e feminino)
* Categorias sinalizadas com “+” indicam que é necessário apresentar ambas as rotinas, e o resultado
será determinado pela soma das notas das apresentações.

B. MÉTODOS DE PATICIPAÇÃO
1. Não há limites de inscritos ou de categorias por participante.
2. São permitidos atletas nascidos de 1º de janeiro de 1988 a 31 de dezembro de 1998.
C. MÉTODOS DE COMPETIÇÃO
1. A menos que esteja determinado de forma diferente neste Regulamento, serão seguidas
as normas estabelecidas na regras de competição de cada uma das modalidades
disponíveis no portal da CBKW.
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2. Todas as rotinas que exigem o preenchimento do formulário de movimentos de
dificuldade e do formulário de movimentos obrigatórios devem ter estes entregues
momentos que antecedem o início da Reunião Técnica e Sorteio.
3. Os atletas que competirem em rotinas que exigem acompanhamento musical deverão
trazê-las em formato mp3, em cd e pendrive, no dia da competição.
D. UNIFORME E EQUIPAMENTOS
1. Os competidores devem utilizar uniformes em conformidade com as regras de
competição de cada uma das modalidades. Estes devem ser preparados e trazidos pelos
próprios competidores.
2. Todo equipamento de competição é de responsabilidade dos atletas, deve estar em boas
condições e atender aos requerimentos das regras de competição de cada uma das
modalidades.
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CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE WUSHU
COMBATE
A. EVENTOS DE COMPETIÇÃO
1. Eventos de Sanda:
• Feminino - 52kg, 56kg, 60kg.
• Masculino - 56g, 60kg, 65kg, 70kg, 80kg, 90kg.
2. Eventos de Shuaijiao:
• Feminino - 52kg, 56kg, 60kg.
• Masculino - 56g, 60kg, 65kg, 70kg, 80kg, 90kg.
B. MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO
1. Não há limites de inscritos ou de categorias por participante.
2. São permitidos atletas nascidos de 1º de janeiro de 1988 a 31 de dezembro de 1997.
C. MÉTODOS DE COMPETIÇÃO
1. A menos que esteja determinado de forma diferente neste Regulamento, serão seguidas
as normas estabelecidas na regras de competição de cada uma das modalidades
disponíveis no portal da CBKW.
2. O sistema de eliminatória simples será adotado. Se houver três lutadores em uma
categoria todos se enfrentarão, na seguinte ordem: lutador 2 x lutador 3, lutador 1 x
lutador 3 e lutador 1 x lutador 2.
D. UNIFORME E EQUIPAMENTOS
1. Os competidores devem utilizar uniforme e equipamento em conformidade com as regras
de competição de cada uma das modalidades.
2. Cada competidor deve ter seu próprio uniforme e equipamento em bom estado de
conservação. Um jogo de cada cor conforme previsto nas regras de cada uma das
modalidades.
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3. Uniforme e equipamento
competição.

serão inspecionados antes do atleta entrar na área de

4. Técnicos e auxiliares devem acompanhar o atleta trajando uniforme do estado, Faculdade
ou Atlética. Não são permitido bermudas, shorts ou chinelos.
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE UNIVERSITÁRIO WUSHU
INSCRIÇÃO PARA CATEGORIAS DE COMBATE
Nome do Participante: ___________________________________________________________
Nascto.: ___ / ____ / ______ e-mail: ________________________________________________
Telefone: _______________ Tempo de Prática: ____ anos

Graduação: ______________

Filiado a Federação de Wushu do seu estado?

Não

Sim

ASSINALE ABAIXO A CATEGORIA DE PESO EM QUE PARTICIPARÁ
Sanda Feminino
52kg

56kg

60kg.

Sanda Masculino
56g

60kg

65kg

70kg

80kg

90kg

70kg

80kg

90kg

Shuaijiao Feminino
52kg

56kg

60kg.

Shuaijiao Masculino
56g

60kg

65kg

_______________________
Assinatura do Atleta
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE UNIVERSITÁRIO WUSHU
INSCRIÇÃO PARA CATEGORIAS DE TAOLU
Nome do Participante: ___________________________________________________________
Nascto.: ___ / ____ / ______ e-mail: ________________________________________________
Telefone: _______________ Tempo de Prática: ____ anos
Filiado a Federação de Wushu do seu estado?

Sim

Não

ASSINALE ABAIXO A CATEGORIA DE PESO EM QUE PARTICIPARÁ
Taolu Interno Feminino

Taolu Interno Masculino

Moderno Taijiquan + Taijijian

Moderna Taijiquan + Taijijian

Tradicional Taijiquan + Taiji de Armas

Tradicional Taijiquan + Taiji de Armas

Baguazhang

Xingyiquan

Taolu Moderno Feminino

Taolu Moderno Masculino

Changquan

Changquan

Nanquan

Nanquan

Arma Média

Arma Média

Arma Longa

Arma Longa

Livre Mãos + Arma

Livre Mãos + Arma

Taolu Tradicional Feminino

Taolu Tradicional Masculino

Mãos do Norte

Mãos do Norte

Mãos do Sul

Mãos do Sul

Arma Média

Arma Média

Arma Longa

Arma Longa

_______________________
Assinatura do Atleta
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE UNIVERSITÁRIO WUSHU
TERMO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DE IMAGENS
Universidade: __________________________________________________________________
Nome do Participante: ______________________________________

RG: _____________

Nascimento: ____ /____ /______ (dd/mm/aaaa)

Gênero: __________

Idade: ________

Eu, signatário deste documento, consciente e sem coação, voluntariamente apresento meu registro para o
Campeonato Brasileiro Universitário de Wushu (CBUW). Este campeonato é realizado pela Confederação Brasileira
de Kungfu Wushu (CBKW), daqui por diante CBKW, e sua equipe de trabalho para o evento serão conjuntamente
tratadas como “Comitê Organizador”. Considerando que o Comitê Organizador tenha aceitado meu registro, eu
me responsabilizo por todos os riscos de danos físicos ou mentais, deficiências e perdas que possam resultar de ou
estar relacionadas a minha participação no CBUW. Respondendo por mim, herdeiros, executivos pessoais, agentes,
representantes ou cessionários, isento o Comitê Organizador, seus diretores, agentes, representantes, voluntários,
árbitros, e outros membros relacionados ao CBUW, de responsabilidade de reclamações, ações, processos e
controvérsias em direito ou de equidade em razão de qualquer matéria, causa, ou qualquer coisa que eu possa
sustentar como resultado de ou ligadas a minha participação no CBUW. Eu estou ciente que todo cuidado médico
ou tratamento oferecido a mim pelo Comitê Organizador , seus diretores, equipe médica, representantes,
voluntários, e qualquer outro membro relacionado, será apenas em caráter de primeiros socorros, e aqui não
associo o Comitê Organizador , seus diretores, representantes, voluntários, e qualquer outro membro relacionado,
a qualquer responsabilidade por tais auxílios. Eu entendo que é minha obrigação obter minha própria cobertura
médica. Declaro que o meu Atestado Médico, de acordo com o que foi determinado no Regulamento Geral do
CBUW, foi entregue aos dirigentes da Federação Estadual a qual sou filiado e represento nesta competição.
Eu concordo em cumprir as Regras estabelecidas pelo Comitê Organizador, e eu entendo que qualquer recurso
deve ser conduzido de acordo com o Regulamento Geral do CBUW.
Eu concordo que minha apresentação ou participação em qualquer momento no CBUW pode ser filmada, gravada,
divulgada ou transmitida ao vivo. Eu consinto autorização ao Comitê Organizador para uso de meu nome,
endereço, voz, fotos, dados biográficos parciais ou totais, em qualquer formato ou língua, acompanhado ou não de
outro material, em qualquer país, sem qualquer restrição, para televisão, rádio, vídeo, ou qualquer outra forma de
dispositivos conhecidos atualmente ou que venham a ser criados no futuro. Eu renuncio qualquer forma de
compensação financeira pelos direitos de imagem no que diz respeito a todo este conteúdo supracitado.
Eu li e entendi todo o conteúdo deste Termo de Responsabilidade e Cessão de Imagens.

____________________________

___________________________________

____________

Nome do Participante

Nome do Pai/Responsável Legal e Documento Data

____________________________

___________________________________

____________

Assinatura do Participante

Assinatura do Pai/Responsável Legal

Data

(Assinatura do pai ou Responsável Legal é exigida para participante menor de idade)
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