REGULAMENTO E REGRAS DE COMPETIÇÃO
TAI CHI CHUAN

2023

✓ PARA O TAI CHI CHUAN
Poderão participar qualquer escola e/ou família de Tai Chi Chuan Fu de origem chinesa de
acordo com os ensinamentos transmitidos pelos professores, mestres e grão mestres de cada estilo
existente. Para que se torne oficial deve-se pelo menos o estilo ser reconhecido em outras partes do
mundo minimamente na China.

✓ DIVISÃO DE IDADES:
Juvenil
Adulto
Master
Sênior

14 à 17 anos
18 à 35 anos
36 à 49 anos
Acima de 50 anos

✓ MODALIDADES DO TAI CHI CHUAN
Mãos livres estilo Yang 16 mov.
Mãos livres estilo Yang 24 mov.
Mãos livres outros estilos
Espada estilo Yang 16 mov.
Espada estilo Yang 32 mov.
Espada livre outros estilos
Outras armas de Tai Chi
Grupo mãos livres de Tai Chi
Grupo armas livres de Tai Chi

✓ DIVISÕES POR CATEGORIAS DE GRUPOS TAI CHI CHUAN
•
•

Mãos Livres
Armas Livres

Por Idades:
Os grupos de Tai Chi Chuan, podem ser composta com integrantes de diferentes categorias
de idade e sexo e deve ser atribuido mais de 3 integrantes na categoria.

✓ TEMPO E ESPECIFICAÇÕES DAS MODALIDADES TAI CHI CHUAN
MÃOS LIVRES ESTILO YANG 16 MOV = Tao Lu da família Yang, tempo de duração de 2:30 min à 3 min.
MÃOS LIVRES ESTILO YANG 24 MOV = Tao Lu da família Yang, tempo de duração de 4:30 à 6 min.
MÃOS LIVRES OUTROS ESTILOS = Podendo ser apresentado outros estilos de Tai Chi Chuan (Yang,
Chen, Thssen, Wu/Hao, Wu, Sun) tempo de duração de 04:30 à 08 min.
ESPADA ESTILO YANG 16 MOV = Tao Lu da família Yang, tempo de duração de 2:30 à 3 mim.
ESPADA ESTILO YANG 32 MOV = Tao Lu da família Yang, tempo de duração de 3 à 4 mim.
ESPADA LIVRE OUTROS ESTILOS = Podendo ser apresentado outros estilos de Tai Chi Chuan (Yang,
Chen, Thssen, Wu/Hao, Wu, Sun) tempo de duração de 04 à 08 min.
OUTRAS ARMAS DE TAI CHI = Podendo ser apresentado outros estilos de Tai Chi Chuan (Yang, Chen,
Thssen, Wu/Hao, Wu, Sun) tempo de duração de 04 à 08 min.
GRUPO MÃOS LIVRES DE TAI CHI = Podendo ser apresentado outros estilos de Tai Chi Chuan (Yang,
Chen, Thssen, Wu/Hao, Wu, Sun) tempo de duração de 04 à 08 min
GRUPO ARMAS LIVRES DE TAI CHI = Podendo ser apresentado outros estilos de Tai Chi Chuan (Yang,
Chen, Thssen, Wu/Hao, Wu, Sun) tempo de duração de 04 à 08 min.

✓ ATESTADO MÉDICO E TERMO DE RESPONSABILIDADE
Todos deverão enviar atestado médico e termo de responsabilidade juto à ficha de inscrição. O
não cumprimento desses documentos o atleta estará automaticamente desclassificado.

✓ CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PARA O TAI CHI CHUAN
As formas “Tao Lus” serão avaliados de acordo com a característica do movimento ou seja seus
fundamentos de acordo com cada estilo e duração de tempo.
✓ Uniformes: Podendo ser apresentado Yi fú com manga ¾ o manga cumprida, calça e calçado
fechado (sapatilha, tênis entre outros)
✓ Avaliação dos Atletas: O Tao Lu será avaliado de acordo com a forma e característica
condizente com o estilo que representa e tempo de duração conforme regra estabelecida pela
organização.
Serão Avaliados:
• Fundamentos;
• Qualidade e movimentos corretos;
• Base, estabilidade, postura marcial;
• Velocidade (Sendo que o Tao Lu deverá ser apresentado velocidade que a forma
preconiza de acordo com os movimentos)
• Força;
• Espírito marcial (visualização do oponente na técnica)
• Expressão (Elegância e olhar marcial)

Banca Julgadora: É composto por 05 (cinco) árbitros composto na mesa.
Vencedor: O vencedor será aquele que obtiver a maior média. A média dá-se pelo cálculo de
três das cinco notas dadas pelos árbitros, sendo a maior e a menor excluídas.
Desempate: Quando os dois competidores ou mais tiverem a mesma média final, o desempate
dá-se pelo competidor que tiver a maior nota obtida da soma das cinco notas. Caso os dois
ainda tiverem a mesma nota, vence a que tiver a maior nota das menores.

✓ DEDUÇÕES
Caso o atleta reinicie a forma “Tao Lu”
Não cumprir a cortesia marcial
Apresentar o Tao Lu sem característica marcial
Equipamento do atleta quebrar durante a apresentação
O atleta reclamar na mesa da arbitragem
O atleta esquecer o Tao Lu e continuar a forma
O uniforme do atleta, abrir, desabotoar, rasgar etc.
Descontrole da arma, desequilíbrio, pequenos esquecimentos
O atleta sair da área demarcada de competição
Ficha de inscrição incompleta

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1

As deduções poderão ser dadas quantas vezes for necessário quando houver erro na
apresentação do atleta.

✓ DA ÁREA DE COMPETIÇÃO
Em eventos estaduais e nacionais a área de competição será de 10x04. Podendo ser de
carpete ou área de tatame. Em eventos internacionais a área de competição vária de 12x10 à 14x12.

✓ SÚMULAS E PLANILHAS DE NOTAS
Os árbitros da banca julgadora, cada um tem em mãos uma súmula de pontuação de 0.00 à
10.0. A nota dada da categoria será estipulada pelo árbitro.
•
•

Categoria Juvenil de 7,00 a 8,00
Categoria Adulto / Master / Sênior de 8,00 a 9,00

