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Svenska Mästerskapen i WUSHU TAOLU 2019
DATUM OCH PLATS
När: Lördag den 2 mars 2019
Var: Eriksdalshallen, Stockholm
Insläpp tävlande: kl 9:00
Publikinsläpp: kl 10:00
Tävlingsstart kl 10.30
ÅLDERSKLASSER & TÄVLINGSKATEGORIER
Barn (6–10 år, tjejer & killar)
öppen handform – modern, traditionell, inre
öppen vapenform – modern, traditionell, inre, kort, lång etc
Ungdom (11–14 år, tjejer & killar)
samtida handform – changquan, nanquan
samtida vapenform – dao, gun, jian, qiang, nandao, nangun
traditionell & inre handform
traditionell & inre vapenform

Junior JSM (t o m 17 år)
Senior SM (18+)
samtida handform – changquan,
samtida handform – nanquan
samtida korta vapen – dao, jian, nandao
samtida långa vapen – qiang, gun, nangun
traditionell nordlig handform – shaolin, chaquan, huaquan etc
traditionell sydlig handform – hunggar, choy lee fut, etc
traditionell inre handform – wudang, baji, xingyi, bagua etc
traditionell vapenform – shaolingun, shuangdao etc
taiji handform – alla traditionella former av taijiquan
taiji vapenform – alla taiji vapenformer: dao, jian, shan
duilian – parform
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Kategorier med för få tävlande slås ihop eller utgår
Om en kategori har färre än 4 registrerade tävlande kommer den att slås samman med den
närmast möjliga kategorin, i förhållande till kön och ålder. Om en sammanslagning inte är
möjlig kan den kategorin komma att utgå. För att SM-tecken ska kunna delas ut krävs minst
fyra deltagare i en klass.
TÄVLINGSREGLER
Svenska Kung fu & Wushuförbundets regler för Wushu Taolu används i denna tävling.
Reglerna är baserade på 1999 års regler från IWUF (Internationella Wushuförbundet).
Reglerna finns på förbundets hemsida.
Allmänt för deltagande i SM
För deltagande i SM(senior) samt JSM(junior) krävs medlemskap i Svenska Kung fu &
Wushuförbundet, samt att man bott i Sverige under de senaste 12 månaderna.

TÄVLINGSAVGIFT
Tävlingsavgiften är 300 SEK för den första kategorin. För att tävla i flera kategorier i taolu
kostar det 100 SEK för varje kategori utöver det. Detta räknas automatiskt ut vid anmälan.
Du kan betala med kort direkt här vid anmälan, eller via Swish. Betalningen ska vara
arrangören tillhanda inom de datum som gäller för respektive deadline.

ANMÄLAN & REGISTRERING
Anmälan till tävlingen görs via Smoothcomp: https://smoothcomp.com/sv/event/1547
Sista anmälningsdag: 17 februari
Sen anmälan: 23 februari (+ 100 kr)
Anmälda ska registrera sig på plats senast kl 9.00 i Eriksdalshallen. Varje klubb får ha två
coacher. Klubbar med fler än 10 deltagare får ha tre coacher.
Coacherna ska vara anmälda med namn och klubb via epost till info@swi.se senast 28
februari.

ARRANGÖR & KONTAKTINFO
Tävlingen arrangeras av Stockholms Wushu & Kung fu IF.
För allmänna frågor om tävlingen, vänligen kontakta oss på info@swi.se
Arrangör: Peder Finnsiö, peder@swi.se, +46 70 6705181
Tävlingen är sanktionerad av, och genomförs på uppdrag av, Svenska Kung fu &
Wushuförbundet.

