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A Academia Sino-Brasileira de Kungfu realiza o 14º Festival Shaolin do Norte 2019 como um grande
evento de confraternização e integração de todos os alunos e professores. 

Esse ano será realizado na Associação Atlética Banco do Brasil. 

Leia  este  regulamento  com atenção  e  siga  corretamente  as  instruções.  Desejamos  a  todos  um
grande evento!

1. PARTICIPANTES

Somente poderão participar deste Festival os alunos coligados à Academia Sino-Brasileira de Kungfu
do Grão-Mestre Chan Kowk Wai.

2. ESTILOS

Farão parte do 14º Festival Shaolin do Norte as seguintes rotinas ou katis:

Estilo Externo / Wei Jia (外家)

Mãos Livres Shaolin do Norte

1º Kati

Lin Pou Kiun

2º Kati

Dien Ta

3º Kati

Mui Fa

4º Kati 

Tium Saum

5º Kati 

Mou Ngai

6º Kati

Pa Pou

Armas Médias

Facões Ma Mun Tou  ou  Pek Qua Tou Espada Dragão Lon Yen Qing (Lon Hsing Jian)

Armas Longas

Bastão Pequena Flor

Siu Fa Quan

Bastão Sobrancelha 

Tsai Mei Quan (Qi Mei Gun)

Lanças 

Chi Lai Qian ou Er Shi Si

Mãos Livres Outros estilos

1º Ton Lon

Tshap Pa Sal

1º Lo Han Garra de Águia

1º ou 2º

Choy Lee Fat

1º ou 2º

Combinado Tradicional

Mãos x Mãos (até 3 participantes) Armas x Armas (2 participantes)
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Estilo Interno / Nei Jia (內家)

Taijiquan

Rotina 128 Movimentos 

1ª parte / Individual

(até 1º fechamento)

Rotina 128 Movimentos

2ª parte / Individual

(entre 1º e 2º fechamento)

Rotina 128 Movimentos

1ª parte / Grupo

(até 1º fechamento)

Rotina 128 Movimentos

2ª parte / Grupo

(entre 1º e 2º fechamento)

Outros

1º  Pakua (Bagua) Facão Taiji (Taiji Dao)

3. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

Estilo Externo

1. Para participar no Estilo Externo, o atleta deverá se inscrever obrigatoriamente em 01 (um) kati
da modalidade Mãos Livres Shaolin do Norte. 

2. Os atletas poderão participar desta modalidade respeitando a divisão por sexo e pelas idades
descritas a seguir:

Divisão de Idade / Estilos Externos

De 5 a 6 anos

De 7 a 8 anos

De 9 a 10 anos

De 11 a 13 anos

De 14 a 17 anos

De 18 a 23 anos

De 24 a 29 anos

Dos 30 aos 39 anos

Dos 40 aos 49 anos

Dos 50 anos em diante
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3. Pessoas com Deficiência (PcD conforme nomenclatura da Lei  Brasileira de Inclusão LBI  -  L13.
146/2015)  que  queiram participar  deverão se  inscrever  na  Categoria  de  Rotinas  Adaptadas,
independente da idade, gênero ou estilo.

4. 4.  A  inscrição  nos  katis da  modalidade  “Mãos  Livres  Shaolin  do  Norte”  é  obrigatória e  o
participante deve se inscrever em apenas um do 1º ao 6º kati.

5. 5. A escolha do kati da modalidade “Mãos Livres Shaolin do Norte” deverá obedecer ao critério
do “último kati aprendido” conforme a tabela a seguir.

Último kati aprendido

Inscrição permitida (escolha apenas um)

1º Kati
Shaolin

2º Kati
Shaolin

3º Kati
Shaolin

4º Kati
Shaolin

5º Kati
Shaolin

6º Kati
Shaolin

1º Kati Shaolin OK X X X X X

2º Kati Shaolin OK OK X X X X

3º  Kati Shaolin NÃO OK OK X X X

4º  Kati Shaolin NÃO NÃO OK OK X X

5º  Kati Shaolin NÃO NÃO OK OK OK X

6º  Kati Shaolin NÃO NÃO OK OK OK OK

6. A escolha de Facão, Lança, Garra de Águia e Choy Lee Fat deve observar o seguinte:

a. Para participar com a rotina de Facão o atleta deverá escolher uma das rotinas: Ma Mun
Tou  ou  Pek Qua Tou.

b. Para participar com a rotina de Lança o atleta deverá escolher uma das rotinas: Chi Lai
Qian  ou Er Shi Si.

c. Para participar com a rotina de Garra de Águia o atleta deverá escolher entre a 1ª ou a 2ª
rotinas.

d. Para se insctrever com a rotina Choy Lee Fat o atleta deverá escolher entre a 1ª ou a 2ª
rotinas.

Estilo Interno

1. Para participar no Estilo Interno o atleta deverá se inscrever, pelo menos, em 01 (uma) parte
da rotina de Taijiquan individual ou em grupo.
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2. Os atletas poderão participar desta modalidade respeitando a divisão por sexo e pelas idades
descritas a seguir:

Divisão de Idade / Estilo Interno

até 19 anos

de 20 a 29 anos

De 30 a 39 anos

de 40 a 49 anos

de 50 a 59 anos

de 60 a 69 anos

de 70 anos em diante

3. A participação no Taijiquan poderá ser individual ou em grupo. Para grupos o número de
participantes deverá ser de no mínimo 5 (cinco) e máximo de 7 (sete) atletas.

4. O atleta deverá estar inscrito em uma das rotinas do Taijiquan para poder se inscrever nas
demais modalidades dentro do Estilo Interno (Pakua e Facão Taiji).

5. Os atletas que se inscreverem no estilo Interno e também no Externo, deverão seguir as
divisões de idade determinadas em cada um deles.

Orientação às delegações

Uma hora antes da abertura, o chefe de cada delegação deverá pegar a placa ou o banner de sua
academia e organizar seus competidores de acordo com as orientações que receberão das pessoas
do staff encarregadas.

Cada  delegação  deverá  levar  seu  próprio  banner  para  a  cerimônia  de  abertura.  Seguindo
aproximadamente o padrão da FPKF (Federação Paulista de Kungfu) as medidas do banner são: 

• Largura: de 60 a 70 cm 

• Altura: 100 a 150 cm

Orientação para o atleta (retificado)

Ao ser chamado para desempenho, o competidor deverá seguir as orientações do staff encarregado
da organização presente na respectiva área de competição. O atleta será chamado no máximo duas
vezes. Após a segunda chamada, será desclassificado.

Ao entrar na área de apresentação os atletas deverão seguir as seguintes regras:

1.  Cumprimentar os árbitros laterais e a mesa central;
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2.  Aguardar autorização da mesa central para iniciar a sua apresentação;

3.  Os atletas não poderão competir descalços;

4.  Os bastões deverão ser de madeira sólida;

* As Orientações para o Atleta constam do Manual de Arbitragem.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com  medalhas de primeiro, segundo
e terceiro lugar, de acordo com a sua classificação.

Caso haja somente 1 (um) atleta em uma categoria, valerá o seguinte critério de classificação:

 Nota média 8 (oito) ou maior: Primeiro lugar (ouro)

 Nota média menor que 8 (oito) e maior ou igual a 7 (sete): Segundo lugar (prata)

 Nota média menor que 7 (sete) e maior ou igual a 6 (seis): Terceiro lugar (bronze)

 Nota média menor que 6 (seis) não será classificado.

Honra ao mérito

Somente as crianças de 5 até 10 anos de idade, que não obtiverem classificação de 1º, 2º ou 3º
lugares, receberão medalha de participação de honra ao mérito.

Certificado de Participação

Todos os participantes receberão certificado de participação do evento.

Reclamações

Reclamações sobre notas de atletas deverão ser dirigidas exclusivamente à mesa de reclamações e
poderão ser encaminhadas apenas pelo chefe da delegação indicado na ficha técnica da equipe. 

As reclamações serão aceitas mediante o pagamento da taxa de R$250,00 (duzentos e cinquenta
Reais) por reclamação e apresentação da filmagem do respectivo kati. A taxa será devolvida quando
o resultado da avaliação da filmagem e o julgamento forem a favor do reclamante.

Não  serão  permitidas  reclamações  de  qualquer  natureza,  inclusive  notas,  vindas  de  qualquer
participante  ou  de  organizadores  deste  evento.  Caso  ocorra,  o  atleta  em  questão  será
automaticamente desclassificado.

O corpo de voluntários que compõe o staff e árbitros é composto por representantes de todas as
academias participantes. O trabalho por todos deve ser neutro em prol do estilo Shaolin do Norte.
Alunos devem participar com o intuito de aprender a competir e a amadurecer, independente do
resultado obtido.
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4. COLABORAÇÕES

Participação na Organização do Evento

Toda  a  organização  deste  evento  é  feita  voluntariamente por  alunos  e  professores  das  escolas
participantes. Desta maneira, para possibilitar a participação do maior número de voluntários toda
escola participante deverá convocar, além do professor, dois alunos que saibam bem pelo menos o
oitavo kati Shaolin do Norte para compor a arbitragem e mais um terceiro aluno para trabalhar
como staff na Organização. 

Todos deverão cumprir os horários estabelecidos para este evento, apresentando-se uma hora antes
do início das competições e retornando pontualmente após a pausa para almoço. 

Há formulário de inscrição para árbitros e staffs

Premiação Especial

A escola com o maior número de participantes receberá um troféu exclusivo.

5. INSCRIÇÕES

Procedimentos e Taxas de Inscrição

As condições para realizar corretamente as inscrições em 2019 são:

1. As  inscrições  serão  feitas  SOMENTE  “ON  LINE”  e  o  link  estará  disponível  no  site
www.centralsinobrasileira.com.br

2. As inscrições deverão ser feitas pelo professor responsável da Academia participante. Não
serão aceitas inscrições individuais de atletas isolados.

3. O  Termo de Responsabilidade,  disposto na última página deste regulamento,  deverá ser
preenchido e escaneado juntamente com o Atestado Médico - com até 6 meses de validade -
e serem enviados por e-mail ao endereço festival@academiasinobrasileira.com.br. 

4.  A taxa de inscrição com direito a um kati é de R$80,00 (oitenta reais) por competidor. Para
competidores que desejarem se inscrever em mais de um kati, a taxa de inscrição adicional é
de R$45,00 (quarenta e cinco reais) por competidor para cada kati extra em que for competir.
IMPORTANTE: As inscrições serão recebidas até dia 18 de março de 2019.

5.  A delegação deverá fazer um pagamento único por todos os seus atletas.

6. Os  valores  das  inscrições  devem  ser  pagos  apenas  através  de  depósito  bancário.  O
comprovante  de  depósito  deve  ser  enviado  por  email  para  endereço  eletrônico:
festival@academiasinobrasileira.com.br . 

7. A confirmação de todas as inscrições será divulgada conforme dados do cadastro, após o dia
23 de março de 2019 no site oficial para que as academias participantes possam conferir as
suas inscrições. 
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8. O período de inscrição se encerra definitivamente no sábado, dia 23 de março de 2019. Não
serão aceitas inscrições após essa data em hipótese alguma.

9. Qualquer item desse regulamento, que não seja cumprido até as datas aqui determinadas,
fará com que a inscrição seja indeferida. Não haverá devolução das taxas de inscrição. 

Solicitamos a colaboração e respeito de todos os professores com relação a data de inscrição final
para que a organização do evento ocorra da melhor maneira possível.

Dados para depósito

1 Kati = R$ 80,00 / Demais participações = R$ 45,00 cada

Banco: Bradesco

Agência: 31-0 / Conta Poupança: 1005760-4

Rosa Chan Kit Ying

CPF: 250.633.948-50

Datas e Local do Evento

Datas

18-fev-2019 2ª feira Início das inscrições

18-mar-2019 2ª feira Último dia para inscrições

20-mar-2019 4ª feira Divulgação do checklist

23-mar-2019 Sábado Encerramento definitivo das inscrições

30-mar-2019 Sábado Data do festival

Local: Associação Atlética Banco do Brasil - Ginásio A

Endereço: Estrada de Itapecerica, 1935, São Paulo – SP 

(Próximo à Estação de metrô Campo Limpo da Linha Lilás)

Data do Evento: Sábado, dia 30 de março de 2019

Abertura oficial: 10h

Início das competições: logo após a abertura oficial
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Informações Adicionais e Dúvidas

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Rosa Chan Wong pelos telefones (11) 3062-0916 ou (11)
96624-2162, de segunda à quinta-feira das 15h às 22h e sexta-feira das 19h às 22h ou pelo e-mail:
festival@academiasinobrasileira.com.br

Academia Sinobrasileira de Kungfu Matriz

Rua João Moura 288

Pinheiros – São Paulo - SP 

05412-001
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TERMO DE RESPONSABILIDADE FESTIVAL SHAOLIN DO NORTE

NOME: _____________________________________________________________ IDADE________

RG: ___________________________________ TELEFONE: _________________________________

EMAIL: _______________________________________ DATA DE NASCIMENTO: ________________

SEXO: ______________________ DELEGAÇÃO: ___________________________________________

Declaro para todos os fins que as informações contidas neste documento são verdadeiras e corretas.
Reconheço que este é um evento de artes marciais  e que estarei  sujeito aos  riscos inerentes à
prática  deste  esporte  e  a  todas  as  competições,  desta  maneira  isento  todos  os  organizadores,
promotores,  realizadores,  diretores,  árbitros,  outros  competidores  e  participantes  de  qualquer
acidente que possa a vir ocorrer durante o Festival Shaolin do Norte 2019 de Kungfu e Taijiquan, a
ser realizado no ginásio poliesportivo da: 

Assoc. Atlética Banco do Brasil, localizado à Estr. de Itapecerica, 1935 – Sto. Amaro, São Paulo – SP.

No dia 30 de março de 2019. 

Prometo seguir o regulamento que rege este evento, honrar o código de ética e conduta – WUDE do
Kungfu, praticando-o de forma segura e respeitando os meus companheiros de competição.

LOCAL: ___________________________________ DATA: _____________________________

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: _________________________________________________ 

RG: _____________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL: __________________________________________ 

ASSINATURA DO ATLETA: ___________________________________________ 
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