
1. 1:a Wushu Stockholm Open  

Wushu Stockholm IF arrangerar den 13 december 2014 sin första TaoLu-tävling på Hökarängsskolan 

(stora gymnastikhallen), Fagersjövägen 18, Stockholm. Kom och tävla i TaoLu med utövare från hela 

Skandinavien, allt från nybörjare till de bästa i sina klasser! 

Vi kommer att ha klasser där alla standardrutiner kan utföras. Allt från 1:a Duan – 7:e Duan 

(Chang/Nan Quan) är tillåtet. Det gör att även nybörjare kan tävla!  

Dessutom finns såväl nordlig som sydlig traditionell klass med vuxen- och ungdomsklasser, samt 

barnklasser. Till sist och inte minst har vi TaiJi kategorier. Vi kör heller inga könskategorier utan killar 

och tjejer kommer att tävla med varandra i samma klass. 

2. Anmälan och tävlingsavgifter 

Anmäl er genom att skicka anmälningsblanketten för din klubb till romain@wushusthlm.se senast 

lördag den 6 december 2014. 

Tävlingsavgiften är 200 kronor per tävlande och betalas i samband med anmälan, dock senast den 6 

december 2014 

Betalning sker på Wushu Stockholm IF:s Plusgiro: 582138-4 

3. Preliminärt tävlingsschema 

09.15: domargenomgång 

09.30: deltagarna registrerar 

09:45: deltagarna värmer upp på tävlingsmattan 

10.15: deltagarnas genomgång 

10.30: tävlingsstart 

4. Tävlingsklasser (bedömningskriterier inom parentes): 

- Samtida handformer vuxna (5-3-2) 

- Samtida vapenformer vuxna (5-5) 

- Standardiserade handformer barn (5-5) 

- Standardiserade vapenformer barn (5-5) 

- Standardiserade handformer ungdom + vuxna (5-5) 

- Standardiserade vapenformer ungdom + vuxna (5-5) 

- Nordlig traditionell handformer barn (5-5) 

- Nordlig traditionell vapenformer barn (5-5) 

- Nordlig traditionell handformer ungdom + vuxna (5-5) 

- Nordlig traditionell vapenformer ungdom + vuxna (5-5) 

- Sydlig traditionell handformer barn (5-5) 

- Sydlig traditionell vapenformer barn (5-5) 

- Sydlig traditionell handformer ungdom + vuxna (5-5) 

- Sydlig traditionell vapenformer ungdom + vuxna (5-5) 

- TaiJiQuan (5-5) 

- TaiJiJian (5-5) 

 

I samtida handformer ska nandu-blanketten bifogas till anmälan. 

5-5 = 5 poäng för rörelsekvalitet – 5 poäng för helhetsprestation 

5-3-2 = 5 poäng för rörelsekvalitet – 3 poäng för helhetsprestation – 2 poäng för svårighetsgrader 

(nandu) 

För frågor kontakta Romain via epost romain@wushusthlm.se eller telefon 073 66 58 979. 
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