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SELETIVA ESTADUAL GYMNASIADE 2022

REGULAMENTO ESPECÍFICO

WUSHU
Art.1º – A competição de Wushu da Seletiva Estadual Gymnasiade Escolar 2022 será regida de
acordo com as Regras Oficiais da International Wushu Federation – IWUF e da Confederação
Brasileira de Kungfu Wushu – CBKW, salvo o estabelecido neste Regulamento.
Parágrafo único: A competição de Wushu será exclusiva para estudantes/atletas nascidos nos
anos 2004, 2005 e 2006.
Art. 2º – As categorias da competição serão:

FEMININO

MASCULINO

Changquan

Changquan

Daoshu

Daoshu

Gunshu

Gunshu

Jianshu

Jianshu

Qiangshu

Qiangshu

Nanquan

Nanquan

Nandao (somente
feminino)

Nangun (somente
masculino)

Taijiquan

Taijiquan

Taijijian

Taijijian
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Art. 3º – Cada competidor poderá se inscrever em até 2 (duas) categorias, não excedendo 1
(uma) de mãos livres (changquan, nanquan ou taijiquan), 1 (uma) de arma curta (daoshu,
jianshu nandao (F) ou taijijian) e 1 (uma) de arma longa (gunshu, nangun (M) ou qiangshu).
Art. 4º – A competição será conduzida de acordo com as “Regras de Competição & Métodos
de Avaliação de Wushu Taolu 2019” da IWUF e utilizará o método de pontuação sem nandu
(dificuldade). Desta forma, as rotinas podem conter ou não elementos de dificuldade.
Art. 5º – Todas as rotinas são permitidas desde que atendam os critérios de movimentos
obrigatórios para sua respectiva categoria.
Art. 6º – Exigência de tempo para as categorias são: Para changquan, daoshu, jianshu,
gunshu, qiangshu, nanquan, nandao e nangun, tempo de execução mínimo de 1 minuto e 20
segundos; e para taijiquan e taijijian, tempo de execução entre 3 e 4 minutos.
Art. 7º – 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.
Art. 8º – 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.
Art. 9º – A Seletiva Nacional da Gymnasiade 2022 tem por finalidades, além de incentivar a
prática desportiva no meio estudantil e de proporcionar os benefícios educacionais de
cooperação, espírito de equipe, integração, disciplina, responsabilidade e amizade, selecionar
os atletas e equipes que representarão o Brasil no 18º Gymnasiade 2022 em Jinjiang - China
no período de 26/11 a 03/12/2022.

Art. 10º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê Organizador da
Seletiva Estadual Gymnasiade Escolar 2022, juntamente com o Departamento Técnico da
FSDE.
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