Considerações Gerais
Eventos idealizados pela USKF/AFK são momentos para praticantes de artes marciais
se despojarem e praticarem o WU DE (código de conduta moral e mais do que habilidades
cada atleta, professor ou mestres demonstrem o que são capazes de realizar nos campos das
emoções, sentimentos, impulsos e do auto - domínio emocional através de atitudes racionais e
próprias da imperfeição humana fazendo com que os valores adquiridos durante os anos de
prática, eventos e na vida busca por evolução os torne um dia um baú não só belo e adornado
por fora, como rico em conteúdo e exemplo a ser seguido.
No intuito de realizar um evento de qualidade pedimos que Atletas, Professores,
Mestres ou Dirigentes responsáveis pela Entidade leiam e releiam com atenção e
cuidado o regulamento e informações gerais e no caso de dúvidas dirimi-las com a
organização antes de preencher a ficha de inscrição de seus atletas para evitar
transtornos e aborrecimentos seguindo rigorosamente as regras do evento listadas a
seguir:
1) Este é um evento com participação aberta a todos os praticantes de Kung Fu e demais Artes
Marciais do Brasil e do exterior e será realizada de acordo com as regras oficiais da
USKF/AFK. Cada Associação poderá inscrever quantos competidores quiserem em cada
modalidade.
2) A plataforma a ser utilizada, link de acesso formas de gravação e etc. serão descritos
oportunamente e divulgados através dos meios de comunicação oficiais da USKF/AFK. Cabe a
todos se informarem com antecedência para não serem prejudicados durante o evento.
3) O valor da taxa de inscrição será de R$ 20,00 a ser depositado até dia 26/11 na Caixa
Econômica Federal, Agência 235, Conta Poupança 00267965-5, operação 013. Será cobrado
R$ 10,00 para as formas adicinais, podendo se inscrever em até 5 formas no máximo. As
fichas de inscrição, autorizações dos pais e ficha técnica da delegação deverão ser
devidamente preenchidas e enviadas junto com a cópia do comprovante de depósito e/ou
transferência para um dos e-mails: fkuoshu@gmail.com / mendes@fatshan.com.br. Qualquer
dúvida entrar em contato com (11) 97571-1200. Todas as inscrições devem ter a identificação
do professor/técnico responsável.
4) O encerramento e correções das inscrições será até às 23h00 do dia 26/11/2021 (sexta
feira). Após esta data não aceitaremos quaisquer inscrições (sem exceção), pois as chaves das
competições serão montadas antes do evento, para o bom andamento do mesmo, com cada
inscrito identificado por senha. Por gentileza tentem realizar sua inscrição juntamente com o
envio do video até esta data pois a avalição dos mesmos deverão ocorrer até 04/12. Os videos
serão postados junto com os resultados no dia 05/12/2021 a partir das 10:00hs.
5) Nos eventos On-line sob a supervisão da USKF/AFK, o atleta deverá se posicionar frente a
câmera, mencionar seu nome completo, Academia e nome do Taolu a ser demonstrado,
realizar a Saudação Tradicional antes de iniciar e ao terminar o Taolu e após receber sua nota
final. Quando for Taolu com armas deve-se colocar a mesma no chão ao seu lado e efetuar a
saudação. Quando bem treinado por Profissional competente o atleta respeita regras, árbitros,
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adversário e organizadores. Descumprimento de regras acarretará descontos na pontuação.
6) A filmagem deve seguir os seguintes critérios:
a) A câmera deve estar estática, em tripé ou base estável. Não é permitida a movimentação
para quaisquer ajustes ou acompanhar o deslocamento do participante durante a
apresentação.
b) A câmera deve ser posicionada em formato Paisagem a uma altura mínima de 1 mt e
máxima de 1,5 mts referente ao chão.
c) Manter distância média de 5 mts diante da câmera e posicionar-se de corpo inteiro.
d) Realizar a filmagem em local com boa iluminação evitando escurecer a mesma.
e) A não observância dos itens anteriores implicará diretamente na qualidade de avaliação
da arbitragem, sendo passível de descontos na média final sem direito a recurso.
7) É de total responsabilidade do atleta verificar a qualidade da sua internet para a transmissão
no momento da sua apresentação, evitando que o vídeo "trave" ou perca a conexão. Caso
persistam problemas com a conexão, a apresentação será julgada levando em consideração os
momentos visíveis do vídeo.
8) Uniformes permitidos. Consultar a organização do evento.
9) Avaliações, deduções de pontos, critérios de desempate e classificação final. Consultar a
organização do evento.
10) Qualquer situação, não prevista no Regulamento será decidida pela organização,
juntamente com o Diretor de Arbitragem, não cabendo recurso posterior. O regulamento deve
ser repassado pelo chefe da delegação à todos os atletas, técnicos, professores, não sendo
aceito justificativas de desconhecimento do mesmo.

PREMIAÇÃO:
Medalhas Personalizadas (1º, 2º e 3º lugar) para Formas Tradicionais, Wushu Moderno,
Taijiquan e outros sistemas internos, Duen-Lien (Toi-Tchás), Formas Equipe e Shaolin
Codificado.
Serão fornecidos certificados de participação para todos os atletas e árbitros. Representantes
de delegações também receberão certificado de participação e justa homenagem.
TODOS OS CASOS NÃO ESPECIFICADOS NESTE REGULAMENTO SERÃO ANALISADOS
E RESOLVIDOS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA.
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ENVIO DO VÍDEO:
Para enviar seu vídeo especifique seu nome completo, data em que está sendo filmado, nome
da Associação, nome da Forma (em chinês ou português) para que se possa identificar o
atleta e assim avaliar de forma correta o Taolu. Envie pela ficha de inscrição.
ARBITRAGEM:
Uma equipe de arbitragem constituida por mestres e professores irão avaliar as formas. Após
as avaliações todas serão postadas na página da USKF/AFK no Facebook e no Youtube.

Obs.: A realização de um evento online se justifica como um momento de congraçamento entre
todos pela situação atípica que estamos vivenciando (Pandemia) e consequentemente
impedimentos legais para realização de eventos marciais com público em ginásios.
Seja bem vindo à este evento e que possamos contar com sua parceria para que o mesmo
ocorra com respeito, autodisciplina, união e educação, desta forma mostrando o verdadeiro
espírito das Artes Marciais.

BOA SORTE À TODOS
Atenciosamente
Organização - AFK
Apoio - USKF
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