
(پسران –مقررات فنی مسابقات ووشو بصورت مجازی در دو بخش تالو و ساندا)دختران 



: ساندا مواد مسابقات : 

انجام شود. ثانیه 100 اجرای تکنیک شادو به مدت -

 ثانیه 10جابه جایی به مدت  و نحوه  ایستادن، گارد گرفتن -

ثانیه 20شادو  )سایه زدن( ضربات دست کاربردی به مدت  -

ثانیه 20شادو  )سایه زدن( ضربات پا کاربردی به مدت  -

ثانیه 20شادو  )سایه زدن( ترکیب ضربات دست و پا کاربردی به مدت  -

 ثانیه 10به مدت  داقل چهار نوع درگیری های تخصصی ساندا بصورت سایه ایاجرای ح -

ثانیه 20اجرای ترکیب ضربات دست و پا به همراه تکنیک های درگیری  بصورت سایه ای به مدت         -

*الزم به ذکر است اجرای تکنیک ها در جهات مختلف و در حالت ایستا و حرکت به سمت جلو ، عقب و چرخش باشد.

در صورتیکه فرد شرکت کننده حرکات را فراموش نماید و مکث واضح نشان دهد نمره پایین می گیرد. -

می شود. به خالقیت هنری: نوآوری و آراستگی  از نظر ظاهری و روحی امتیاز داده -

به نمایش قدرت و نفوذ حرکات و بکارگیری قدرت عضالنی امتیاز داده می شود. -

حرکات دست ، پا و استقرارها بصورت صحیح اجرا گردد. -

همچنین اجراهایی نمره باالیی کسب می کنند که بدونه وقفه ، متنوع و کمترین تکرار تکنیکها،و از هماهنگی، ریتم  -

ی برخوردار باشند.،قدرت و سرعت مناسب

 

 





تالومواد مسابقات : 

مسابقات در کلیه فرم های تالو برگزار می گردد.  *

مسابقات در سه سطح فرمهای استاندارد سری دوم ، سوم و فرم های اختیاری برگزار می گردد. -

ن شو، نن گوئن، مسابقات در سبک های ) چانگ چوان، نانچوان، تایچی چوان، دائوشو، جین شو، چیانگ شو، گوئ -

نن دائو و تایچی جین

فرم های سنتی: * 

شینگ یی چوان و دائو شو دوبل برای آقایان و باگوا جانگ و جین شو دوبل برای بانوان ( برگزار می گردد.

فرم فرم به رقابت بپردازد ، و در صورتی که تعداد شرکت کننده در یک  دوالزم به ذکر است هر ورزشکار می تواند فقط در 

 به حدنصاب نرسد با فرهای دیگه  ترکیب و قضاوت خواهد شد.

 * فرم های تایچی چوان

 فرمهای استاندارد یانگ که شامل فرم های زیر می باشد:

فرم نسل سوم یانگ تای چی چوان و تای چی جین -

استاندارد یانگ 24فرم  -

جین 32استاندار یانگ و فرم  32فرم  -

جین 42استاندارد یانگ و فرم  43فرم  -

 تمام فرم های سنتی یانگ دست و جین

فرم های استاندارد چن که شامل فرم های زیر می باشد:  

فرم نسل سوم چن تای چی چوان و تای چی جین -

فرم ده چن تای چی چوان -

تمامی فرم های چن سنتی دست و جین -

 گروه ویژه )فقط بانوان( شامل فرم های زیر می باشد: 





سبک یانگ و چن تمامی فرم های بادبزن -

شرکت کننده می بایست ابتدا رو به دوربین احترام گذاشته همچنین خود را معرفی و نام فرم و عنوان مسابقه را  -1

اعالم کند .

مگابایت باشد . 20حجم فیلم ها نباید بیشتر از  -2

فیلم های ارسالی باید واضح و با کیفیت باشد. -3

گردد.فیلم ها باید بصورت افقی ضبط  -4

پوشیدن یونیفورم ووشو در ماده تالو الزامی می باشد .  -5

 درصورت عدم استفاده از یونیفرم مخصوص فرم در ماده تالو کسر امتیار لحاظ خواهد شد. -6

 تدوین و مونتاژ باعث حذف ورزشکار خواهد شد. ،قطع و وصل شدن  هرگونه تغییر در فیلم      -7

 1400آبان  10الی  1در تاریخ های      https://setav.ir/user/championleague فیلم ها باید در آدرس 

 بارگزاری شود.

به نفرات اول تا سوم ساندا حکم قهرمانی اهدا خواهد شد -

به نفرات اول تا سوم فرم های تالو حکم قهرمانی اهدا خواهد شد. -

(  و آقای احسانی 09125517868قات با آقای فتحی راد مسئول انجمن ووشو )لطفا هرگونه سوالی در خصوص این مساب

( تماس بگیرید.09125234376دبیر انجمن ووشو)

 

 با تشکر و آرزوی توفیق الهی

 انجمن ووشو وزارت علوم

https://setav.ir/user/championleague

