:: 28 e 29 de Maio de 2016 ::

Info #01
Caros Amigos;
No seguimento do nosso convite a Vós endereçado para a participação no X 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 28 e 29 de Maio de 2016, 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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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:
Comissão de Organização - X Campeonato Kung Fu Tradicional
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 de Organização.
NOTA: A leitura deste informativo não dispensa a leitura dos regulamentos das provas
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