YMAA PORTUGAL
XI CAMPEONATO KUNG-FU TRADICIONAL
:: 27 e 28 de Maio de 2017 ::

Convite
Caros Amigos,

É com grande orgulho que a Associação de Artes Marciais Yang Portugal volta a reunir esforços em prol
da organização da 11ª Edição do Campeonato YMAA Portugal – Artes Marciais Chinesas Tradicionais.
Este evento tem vindo a crescer ao longo das suas edições e reflecte a nossa vontade em criar um
circuito de provas de Kung Fu Tradicional, onde todas as escolas e seus atletas possam vir a competir
num ambiente saudável.
A diversidade de estilos tradicionais que tem vindo a ser submetida em competição tem permitido,
sem dúvida, oferecer uma oportunidade única e enriquecedora a todos os atletas e outros
interessados, de poderem conhecer outras realidades no mundo das artes marciais chinesas.
Neste seguimento, gostaríamos de convidar formalmente a V. Associação para estarem presentes e
fazerem parte deste momento que, afinal, é de todos aqueles que o compõem.
Esta competição destina-se só e exclusivamente ao Kung Fu Tradicional, não estando aberta à vertente
de Wushu Moderno.

Contatos:
Para qualquer informação ou esclarecimento deverá ser utilizado o seguinte email:
info.aamyp@gmail.com

Data /Local
O campeonato irá realizar-se nos dias 27 e 28 de Maio de 2017, no Pavilhão Desportivo da Escola Pedro
Eanes Lobato, na cidade do Seixal, cuja localização pode ser consultada no nosso site official - brevemente disponível.
Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Eanes Lobato
Praceta Joaquim Pinto Malta
Amora,
2845-482 AMORA
Cientes que a V. participação será fulcral para o sucesso desta iniciativa, esperamos poder contar com
a V. presença!

Saudações;
Comissão Organizadora
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Info #01
Caros Amigos;
No seguimento do nosso convite a Vós endereçado para a participação no IX Campeonato Kung Fu Tradicional,
vimos por este meio, dar conhecimento de alguns aspetos inerentes à organização/participação no mesmo.
Esta competição destina-se só e exclusivamente aos Estilos Externos e Internos do Kung Fu Tradicional, não
estando aberta à vertente de Wushu Moderno, pelo que todos os atletas que apresentem provas com
características desta vertente, poderão sofrer penalizações ou mesmo desqualificações. Este esclarecimento
visa evitar constrangimentos e mal entendidos que prejudiquem atletas, associações ou a própria competição.
Os escalões seniores e veteranos (iniciado e avançado) seguem uma lógica de competição justa e motivante
para os atletas, devendo os treinadores usar o critério dos anos de prática para inscreverem os seus atletas de
acordo com uma referência. Este esclarecimento visa prevenir os treinadores de usarem atletas
desproporcionais às categorias referidas, destruindo o espírito da prova e prejudicando todos sem exceção.
Dias / Local
O campeonato irá realizar-se no dia 27 e 28 de Maio de 2017, Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Eanes
Lobato, na cidade do Seixal:
Praceta Joaquim Pinto Malta | Amora | 2845-482 Amora
Estrutura do Evento
Esta competição está dividida em quatro modalidades, Taolu, Qingda, Sanshou e Tuishou, cuja estrutura ficará
dependente do número de inscrições, sendo divulgada atempadamente.
A prova de Taolu (Estilos Internos e Externos) será dividida nas seguintes categorias:
Sub12 – todos os atletas que à data do evento tenham idade igual ou inferior a 12 anos
Sub14 – todos os atletas que à data do evento tenham idade igual ou inferior a 14 anos
Sub16 – todos os atletas que à data do evento tenham idade igual ou inferior a 16 anos
Sub18 – todos os atletas que à data do evento tenham idade igual ou inferior a 18 anos
Sénior – todos os atletas que à data do evento tenham idade compreendida entre 19 anos (inclusive) e os 35
anos (inclusive)
Veterano – todos os atletas que à data do evento tenham idade superior a 36 anos
Estas duas últimas categorias (Sénior e Veterano) podem ser divididas em dois níveis, que podem ser
interpretados da seguinte forma:
- Nível Iniciado (até dois anos de prática);
- Nível Avançado (mais de dois anos de prática).
A prova de Tuishou, Qingda e Sanshou será dividida nas seguintes categorias: Femininos /Masculinos e Pesos.
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Info #01
Inscrições / Termo de Responsabilidade
Não existe número limite de inscrições por Escola/Associação para este evento.
Estas inscrições deverão ser enviadas até dia 08 de Maio para info.aamyp@gmail.com.
No que concerne à inscrição, enviamos em anexo o ficheiro para este efeito. Cada participante deverá
preencher e assinar o termo de responsabilidade, que enviamos em anexo, sob pena de não poder participar,
em caso da falta do mesmo. Os originais dos termos de responsabilidade deverão ser enviados à organização
para a seguinte morada:
YMAA Portugal
Travessa da Ordem Militar do Hospital,
nº 7 - 4 Dto, Falagueira
2700-626 Amadora
Taxa de Participação
Será cobrado uma taxa simbólica de participação por atleta de 5,00 EUR (cinco euros). Este valor tem como
finalidade ajudar a suportar parte dos custos inerentes à organização deste evento.
O pagamento das inscrições deverá ser efetuado em conjunto, através de transferência bancária, para o NIB
abaixo indicado. A transferência deverá ser realizada pela Associação/Escola e deverá estar devidamente
identificada.
Associação de Artes Marciais Yang Portugal
Conta BPI Nº: 7-2277947.000.001
NIB: 0010 0000 22779470001 33
IBAN: PT50 0010 0000 2277 9470 0013 3
Árbitros
Com o intuito de formação e imparcialidade na avaliação das provas, convidamos a V. associação a inscrever um
ou mais árbitros, de preferência com experiência em arbitragem.
Mais Informações
Deverá ser utilizado o seguinte email: info.aamyp@gmail.com
Cientes que a V. participação será fulcral para o sucesso desta iniciativa, esperamos poder contar com a V.
presença!
Saudações.
Comissão Organizadora
NOTA: A leitura deste informativo não dispensa a leitura dos regulamentos das provas
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
DADOS DO PARTICIPANTE
Nome do Atleta:___________________________________________________________________
Data de Nascimento:________________ Associação: _____________________________________
Tipo Doc. Identificação:

 B.I.

 C.C. Nº Doc. Identificação: ________________________

Grupo Sanguíneo: _________________________ Sexo:

 Feminino

 Masculino

IMPORTANTE - É da responsabilidade de cada Associação participante assegurar que todos os atletas
inscritos sob a sua égide estejam protegidos com um seguro de acidentes pessoais atualizado à data
desta competição. (Para mais informações contacte o seu treinador ou diretor de Escola)

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo termo abaixo assinado, isento todos os organizadores, promotores, diretores, juízes e
competidores de toda a responsabilidade por qualquer acidente que possa ocorrer com a minha
pessoa durante o XI Campeonato Kung Fu Tradicional YMAA Portugal. Este é um evento de artes marciais e, ao participar, estou ciente dos riscos inerentes à competição. Prometo seguir e respeitar as
regras e regulamentos desta competição, bem como promover a arte do Kung Fu através da prática
segura, respeitando os demais competidores e árbitros que estiverem presentes na competição.

_____________________________________
Assinatura do Atleta

_______________________________________
Assinatura do Responsável
(para menores de 18 anos)
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EQUIPAMENTO HOMOLOGADO
:: QINGDA ::
Equipamento de Proteção por Equipa
O equipamento homologado para o 11º Campeonato YMAA Portugal formato Qingda, para cada
equipa, é composto por:


Dois capacetes (foto 1), um preto e um vermelho, conforme modelo apresentado na foto ou
similar, desde que respeite as cores.



Dois protetores de peito (foto 2), um preto e outro vermelho, conforme modelo apresentado
na foto ou similar, desde que respeite as cores.



Dois pares de caneleiras, um preto e outro vermelho, conforme modelo apresentado na foto
ou similar, desde que respeite as cores e não possua partes rígidas (foto 3).



Dois pares de luvas pretas (foto 4),conforme modelo apresentado na foto ou similar, desde
que respeite as cores e possua o mesmo grau de proteção.



Faz ainda parte do equipamento uma coquilha que deverá ser escolhida por cada praticante,
deixando a organização ao critério de cada atleta a escolha do modelo a utilizar.

Foto 2

Foto 1
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EQUIPAMENTO HOMOLOGADO
:: SANSHOU ::
Equipamento de Proteção por Equipa
O equipamento homologado para o 9º Campeonato YMAA Portugal formato Sanshou, para cada
equipa, é composto por:


Dois capacetes (foto 1), um preto e um vermelho, conforme modelo apresentado na foto ou
similar, desde que respeite as cores.



Dois protetores de peito (foto 2), um preto e outro vermelho, conforme modelo apresentado
na foto ou similar, desde que respeite as cores.



Dois pares de luvas pretas (foto 3),conforme modelo apresentado na foto ou similar, desde
que respeite as cores e possua o mesmo grau de proteção.



Faz ainda parte do equipamento uma coquilha que deverá ser escolhida por cada praticante,
deixando a organização ao critério de cada atleta a escolha do modelo a utilizar.
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