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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Επιτροπή Αγώνων 

1.01 Η επιτροπή αγώνων των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων και του Παγκόσμιου 

Κυπέλλου θα αποτελείται από ειδικούς του Γου Σου διορισμένους από τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Γου Σου και την Οργανωτική Επιτροπή.  Είναι υπεύθυνη για την 

επίβλεψη όλων των θεμάτων των αγωνισμάτων. 

1.02 Ανάλογα με την κλίμακα των αγώνων, κάθε ηπειρωτική, περιφερειακή, ή 

εθνική ομοσπονδία δύναται να σχηματίσει τη δική της Επιτροπή Αγώνων η οποία 

θα ευθύνεται για όλες τις πτυχές της δομής των αγώνων σε συνεργασία με την 

Οργανωτική Επιτροπή. 

 Επιτροπή Εφέσεων 

1.03 Η Επιτροπή Εφέσεων θα απαρτίζεται από έναν (1)  πρόεδρο, ένα (1) 

αντιπρόεδρο και τρία (3) ως επτά (7) μέλη. 

1.04 Καθήκοντα και Υπευθυνότητες: 

1) Να ειδοποιεί σχετικά με μία έφεση που μπορεί να προέρχεται από μία απ’ τις 

ομάδες και να πραγματοποιεί την ακρόαση μέσα σε χρονικό πλαίσιο· εντούτοις, τα 

βαθμολογικά αποτελέσματα δεν θα αλλάζουν. 

2) Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων ισχύει μόνον αν περισσότερα από τα μισά 

μέλη την έχουν ψηφίσει. Εάν υπάρχει ισοψηφία το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από 

την ψήφο του Προέδρου. Αν η υπόθεση εμπλέκει μια χώρα ή περιοχή από την οποία 

προέρχεται ένα από τα Μέλη, αυτό το Μέλος θα αποσυρθεί. 

3) Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων θα είναι οριστική. 

Σύνθεση Υπευθύνων 

1.05 Σύνθεση των Κριτών 

1) Ένας (1) επικεφαλής διαιτητής, και ένας (1) ή δύο (2) βοηθοί επικεφαλής 

διαιτητές· 

2) Η κάθε ομάδα κριτών θα αποτελείται από δέκα  (10) μέλη: έναν (1) επικεφαλής 

κριτή, τρεις (3) κριτές σε κάθε ομάδα: Α, Β & Γ, αντιστοίχως· 

3) Έναν υπεύθυνο προγραμματισμού και καταγραφής· και 

4) Έναν υπεύθυνο γραμματέα. 

 

1.06 Σύνθεση των Βοηθών 



1) 3-5 βοηθοί προγραμματισμού και καταγραφής· 

2) 3-6 γραμματείς· 

3) 1-2 εκφωνητές· 

4) 1-2 τεχνικοί ήχου· και 

5) 2-4 τεχνικοί οπτικών μέσων καταγραφής (για καταγραφή αγωνισμάτων για την 

Επιτροπή Εφέσεων). 

Καθήκοντα Υπευθύνων 

Οι υπεύθυνοι θα δουλεύουν υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής Αγώνων.  Τα 

καθήκοντά τους είναι τα ακόλουθα: 

 

1.07 Ο επικεφαλής διαιτητής θα: 

1) Οργανώνει και θα ηγείται της εργασίας των ομάδων κριτών διασφαλίζοντας  

την κατάλληλη εφαρμογή των κανονισμών, θα εξετάζει και θα εξασφαλίζει ότι όλες 

οι προετοιμασίες των αγώνων έχουν πραγματοποιηθεί· 

2) Ερμηνεύει τους κανόνες και κανονισμούς αλλά δεν έχει το δικαίωμα να τους 

τροποποιεί. 

3) Αντικαθιστά υπευθύνους εάν υπάρχει ανάγκη, και έχει το δικαίωμα πάρει 

πειθαρχικά μέτρα κατά υπευθύνων οι οποίοι έχουν διαπράξει σοβαρά λάθη· 

4)  δίνει προειδοποίηση σε αθλητές και προπονητές που προκαλούν προβλήματα 

στον χώρο των αγώνων, και μπορεί να αναφέρει το γεγονός στη Τεχνική Επιτροπή 

για να λάβει πειθαρχικά μέτρα, ακόμη και ματαίωσης των αποτελεσμάτων τους· και 

5) Εξετάζει και θα ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αγώνων, και θα κάνει μία 

ανασκόπηση της εργασίας των υπευθύνων. 

1.08 Οι βοηθοί επικεφαλής διαιτητές θα: 

1) Βοηθούν τον επικεφαλής διαιτητή· 

2) Ένας από αυτούς θα δρα εκ μέρους του Επικεφαλής  Διαιτητή εάν αυτός 

απουσιάσει. 

1.09 Ο επικεφαλής κριτής θα: 

1) Οργανώνει την ομάδα του  υπενθυμίzει ώστε να εφαρμόσουν τους επίσημους 

κανονισμούς· 

2) προσθέτει βαθμούς για καινοτόμες κινήσεις με βαθμό δυσκολίας· 

3) Αφαιρεί βαθμούς για επανάληψη και χρονικό όριο· και 

4) Προτείνει στον επικεφαλής διαιτητή να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα εναντίον 

του κριτή που έχει διαπράξει σοβαρά λάθη. 

5) Λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση της Β ομάδας κριτών (συνολική απόδοση). 

1.10 Οι κριτές θα: 



1) Αφιερώνονται ολοκληρωτικά στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τον 

επικεφαλής κριτή. 

2) Κρίνουν ανεξάρτητα, σύμφωνα με τους κανόνες, και κρατούν λεπτομερείς 

σημειώσεις. 

3) Οι κριτές ομάδας Α θα είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της κίνησης· 

4) Οι κριτές ομάδας Β θα είναι υπεύθυνοι για την συνολική παρουσίαση· και 

5) Οι κριτές ομάδας Γ θα είναι υπεύθυνοι για το βαθμό δυσκολίας. 

1.11 Ο υπεύθυνος προγραμματισμού και καταγραφής θα: 

1)  Προετοιμάζει όλες τις απαραίτητες εργασίες για καταγραφή (γραμματεία), θα 

εξετάζει τα έντυπα συμμετοχής, θα εξετάζει τις συμμετοχές (εγγραφές) για 

Βαθμολογία Δυσκολίας στα Προαιρετικά Taolu, θα προετοιμάζει τα Έντυπα 

Βαθμολογίας για κριτές και επικεφαλής κριτές σύμφωνα με τα πρότυπα, και θα 

παρατάσσει το πρόγραμμα των αγώνων· 

2) Προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έντυπα ή πίνακες για την διεκπεραίωση των 

αγώνων.  Εξετάζει και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα και την κατάταξη· 

3) Προετοιμάζει τα αποτελέσματα του αγώνα. 

1.12 Ο υπεύθυνος γραμματέας θα είναι υπεύθυνος για ολόκληρη την διαδικασία 

εγγραφών, και θα αναφέρει στον επικεφαλή διαιτητή και στους εκφωνητές εάν 

υπάρχουν αλλαγές. 

Καθήκοντα  Βοηθών 

1.13 Οι βοηθοί προγραμματισμού και καταγραφής θα ανταποκρίνονται στην 

εργασία που θα τους ανατίθεται από τον υπεύθυνο. 

1.14 Το προσωπικό της γραμματείας θα ενημερώνει περιοδικά τις εγγραφές 

σύμφωνα με τη σειρά που αγωνίζεται ο κάθε συμμετέχοντας· εξετάζουν τα όπλα 

και τις στολές των διαγωνιζομένων· οδηγούν τους διαγωνιζόμενους στον 

αγωνιστικό χώρο· και παραδίδουν τα έντυπα εγγραφής στον επικεφαλής κριτή. 

1.15 Οι εκφωνητές θα συστήνουν τον εκάστοτε διαγωνιζόμενο στο κοινό· 

ανακοινώνουν τα αποτελέσματα· και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά 

τους κανόνες και τους κανονισμούς, τα χαρακτηριστικά του κάθε Ταολού του Γου 

Σου. 

1.16 Οι τεχνικοί ήχου θα: 

1) Συλλέγουν όλες τις κασέτες μουσικής ή τα CD’s από τους διαγωνιζόμενους 

κατά τη διάρκεια της αρχικής εγγραφής για αγωνίσματα με μουσική, και τα αριθμούν 

σύμφωνα με την τρέχουσα σειρά. 

2) Θα αναπαραγάγουν τη μουσική 3΄΄ αφότου ο αγωνιζόμενος εισέλθει στον 

τάπητα και είναι έτοιμος  να ξεκινήσει· 

3) Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφει όλα τα CD’s και κασέτες στους 

διαγωνιζόμενους χωρίς βλάβες, απώλειες, χωρίς να τα δανείζει ή να τα αντιγράφει. 

1.17 Οι εικονολήπτες θα: 

1) Καταγράφουν όλα τα αγωνίσματα· 



2) Θα αναζητούν και θα αναπαραγάγουν τις κασέτες βίντεο όποτε το απαιτεί η 

κριτική επιτροπή έκκλησης· 

3) Αρχειοθετούν όλες τις κασέτες βίντεο σύμφωνα με τις σειρές των 

αγωνισμάτων. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Είδη Αγωνισμάτων 

1.18 Αγωνίσματα 

1) Ατομικά 

2) Ομαδικά 

3) Ατομικά & Ομαδικά 

1.19 Κατηγοριοποίηση Αγωνισμάτων σύμφωνα με ηλικία 

1) Ενήλικοι 

2) Νέοι/Νεανίδες 

3) Παίδες/Κορασίδες 

Αγωνίσματα 

1.20 Changquan Τσανγκ Τσουάν (Μακριά Γροθιά) συντομογραφία: CQ 

1.21 Nanquan Νάν Τσουάν (Νότια γροθιά): NQ 

1.22 Taijiquan Τάι Τζί Τσουάν: TJQ 

1.23 Daoshu Ντάο Σου (Σπαθί): DS 

1.24 Jianshu Τζιεν Σου (Ξίφος): JS 

1.25 Nandao Ναν Ντάο (Νότιο σπαθί): ND 

1.26 Taijijian Τάι Τσι Τζιέν (Ξίφος Τάι Τζι): TJJ 

1.27 Qiangshu Τσιανγκ Σου (λόγχη): QS 

1.28 Gunshu Γκούν Σου (κοντάρι): GS 

1.29 Nangun Ναν Γκούν (Νότιο κοντάρι): NG 

1.30 Duilian Ντούϊ Λιέν (προσχεδιασμένη μάχη - μέχρι 3 ατόμων): DL: χωρίς 

όπλα· με όπλα· Γυμνά Χέρια εναντίον όπλων. 

1.31 Jiti Τζι Τι (ομαδικό αγώνισμα): JT 



Αγωνιστικές Κατηγορίες (ηλικιακά όρια) 

1.32 Ενήλικοι (άνω των 18) 

1.33 Νέοι/Νεανίδες (από 12 έως 18) 

1.34 Παίδες /Κορασίδες (κάτω των 12) 

Εφέσεις 

1.35 Αντικείμενο των Εφέσεων 

Η επιτροπή εφέσεων θα δέχεται και θα διεξάγει μία ακρόαση μόνο όταν ο 

διαμαρτυρόμενος/η: 

 

1) Είναι εναντίον μιας αφαίρεσης βαθμών που έγινε από τον επικεφαλής κριτή ή 

από τους κριτές της ομάδας Γ· 

2) Καταθέτει ότι το «υποτιθέμενο λάθος» έχει γίνει εις βάρος των αγωνιζόμενων 

της ομάδας του/της. 

1.36 Διαδικασίες και Προϋποθέσεις για Εφέσεις 

Αν ο Αρχηγός ή ο Προπονητής της ομάδας διαφωνεί με την απόφαση των κριτών που 

αφορά τους/τις διαγωνιζόμενους/ες της ομάδας, δικαιούται να καταθέσει μία επίσημη 

γραπτή έφεση στην  Επιτροπή Εφέσεων εντός 15 λεπτών από το τέλος του 

αγωνίσματος που αφορά. Το αντίτιμο για την έφεση είναι US$100.  Κάθε έφεση  

περιορίζεται σε ένα μόνο θέμα. 

Κατά τη διεξαγωγή της ακρόασης, η επιτροπή θα εξετάζει όλα τα αποδεικτικά 

στοιχεία που θα παρέχονται συμπεριλαμβανομένων των βιντεοκασετών.  Εάν η 

απόφαση αποδειχθεί ορθή, ο διαμαρτυρόμενος  πρέπει να συμμορφωθεί με την 

απόφαση της Επιτροπή Εφέσεων . Η άρνηση του να συμμορφωθεί με την απόφαση 

της Επιτροπής Εφέσεων δίνει τη δυνατότητα στη Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω 

μέτρα εναντίον του διαμαρτυρόμενου προτείνοντας στην Τεχνική Επιτροπή να δράσει 

πειθαρχικά, συμπεριλαμβάνουν την ακύρωση των αποτελεσμάτων του  στο 

συγκεκριμένο αγώνισμα.  Εάν η έφεση του διαμαρτυρόμενου αποδειχτεί δίκαιη η 

Επιτροπή Εφέσεων θα προτείνει στην Τεχνική Επιτροπή να πάρει πειθαρχικά μέτρα 

εναντίον των κριτών που διέπραξαν το λάθος.  Το χρηματικό αντίτιμο της έφεσης θα 

επιστραφεί.  Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για τα 

αποτελέσματα. 

  Κατάλογος Έναρξης 

 

Με την επίβλεψη της Επιτροπής Αγώνων και του Επικεφαλής Διαιτητή, η ομάδα 

Προγραμματισμού και Καταγραφής θα χρησιμοποιήσει σύστημα κλήρωσης για να 

καθορίσει τον Κατάλογο Έναρξης των διαγωνιζομένων του κάθε αγωνίσματος.  Εάν 

το αγώνισμα απαιτεί προκριματικό στάδιο και τελικούς, ο Κατάλογος Έναρξης των 

τελικών θα καθορίζεται από τις προκριματικές τους βαθμολογίες (χαμηλότερη 

βαθμολογία σε αντιδιαστολή προς πρώτη βαθμολογία). 

 



 Ανακοίνωση Ονομάτων Αθλητών 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάζονται στο προκαθορισμένο μέρος 40΄ πριν 

από την έναρξη για το πρώτο παρουσιολόγιο όπου ελέγχονται οι στολές και τα όπλα. 

Το δεύτερο παρουσιολόγιο 20΄ πριν από την έναρξη.  Το τελικό παρουσιολόγιο θα 

γίνει 10΄ πριν απ’ την έναρξη. 

 

 Πρωτόκολλο 

 

Όταν καλείται, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να χαιρετά τον Επικεφαλής Κριτή με τον 

χαιρετισμό παλάμη - γροθιά. 

 

 Χρονομέτρηση 

 

Ο Χρονομέτρης θα ξεκινά το χρονόμετρο όταν ο αγωνιζόμενος αρχίσει να κινείται 

και σταματά το χρονόμετρο όταν ο διαγωνιζόμενος φέρει τα πόδια του/της σε όρθια 

θέση (στο τέλος του Taolu). 

 

 Παρουσίαση της βαθμολογίας 

 

Τα αποτελέσματα των διαγωνιζόμενων θα παρουσιάζονται στην Οθόνη της 

βαθμολογίας. 

 

 Αποκλεισμός 

 

Εάν ένας  διαγωνιζόμενος δεν παρουσιαστεί στο καθορισμένο μέρος κατά το τελικό 

παρουσιολόγιο, ή είναι απών κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα  στερείται το δικαίωμα 

συμμετοχής του στον αγώνα . 

 

 Έλεγχος Αναβολικών (anti-doping) 

 

Ο έλεγχος αναβολικών θα διεξάγεται σύμφωνα με το Ολυμπιακό Καταστατικό και 

τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

 

  Κατάταξη Αθλητών 

1.37 Ατομική και Διπλή Κατάταξη 

Η θέση κατάταξης θα απονέμεται σύμφωνα με τη βαθμολογία του διαγωνιζόμενου 

στο αγώνισμα.  Ο διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι ο νικητής 

(1η θέση) και αυτός με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία θα κερδίζει τη 2η θέση, 

κοκ. 



1.38 Ατομική και Γενική κατάταξη 

 

Η ατομική γενική κατάταξη θα καθορίζεται από τις συνολικές βαθμολογίες του κάθε 

ατομικού αγωνίσματος (ή σύμφωνα με τους κανόνες και ρυθμίσεις για αυτό το 

συγκεκριμένο αγώνισμα που έχουν τεθεί νωρίτερα).  1η θέση θα απονέμεται σε αυτόν 

με την υψηλότερη βαθμολογία· αυτός/ή με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία θα 

είναι στη 2η θέση, κοκ. 

1.39 Κατάταξη Ομαδικού Αγωνίσματος 

1η θέση θα απονέμεται στην ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία· η ομάδα με την 

δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία θα είναι στη 2η θέση, κοκ. 

1.40 Κατάταξη Ομάδας 

Η κατάταξη  κάθε ομάδας θα καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου 

Αγωνίσματος. 

1.41 Ισοπαλίες 

1) Ισοπαλία σε Ατομικά Αγωνίσματα 

Όταν οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ίδια βαθμολογία, η θέση κατάταξης θα 

αποφασίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά: 

 

(1) Ο διαγωνιζόμενος που ολοκλήρωσε με επιτυχία κινήσεις υψηλής δυσκολίας 

θα κατατάσσεται υψηλότερα· 

(2) Αν οι βαθμολογίες παραμένουν ίδιες, νικητής θα είναι εκείνος ο οποίος έχει 

κινήσεις υψηλότερου βαθμού δυσκολίας. 

(3) Αν οι βαθμολογίες παραμένουν ίδιες, νικητής θα είναι εκείνος που έχει τις 

υψηλότερες βαθμολογίες στη δυσκολία· 

(4) Αν οι βαθμολογίες παραμένουν ίδιες, ο νικητής θα είναι εκείνος ο οποίος 

έχει τις υψηλότερες βαθμολογίες στη συνολική απόδοση· 

(5) Αν οι βαθμολογίες παραμένουν ίδιες, νικητής θα είναι εκείνος ο οποίος έχει 

τις υψηλότερες βαθμολογίες μεταξύ των χαμηλότερων βαθμολογιών στη 

συνολική απόδοση· 

(6) Εάν οι βαθμολογίες εξακολουθούν να παραμένουν οι ίδιες, θα απονέμεται 

ισοπαλία· 

(7) Σε αγώνες  προκριματικούς και τελικούς, αν το συνολικό αποτέλεσμα και 

των δύο αγώνων  είναι το ίδιο, η υψηλότερη θέση θα απονέμεται στον 

διαγωνιζόμενο με την υψηλότερη βαθμολογία στους προκριματικούς.  Αν οι 

βαθμολογίες παραμένουν ίδιες, η κατάταξη θα καθορίζεται όπως στις 

περιπτώσεις (1) – (7). 

(8) Εάν οι βαθμολογίες συνεχίζουν να παραμένουν ίδιες σε αγωνίσματα  χωρίς 

δυσκολία κινήσεων, η κατάταξη θα καθορίζεται όπως στις περιπτώσεις (4), 

(5) και (6). 

1) Ισοπαλία σε Γενικό Ατομικό Αγώνισμα 

 

Ο διαγωνιζόμενος που κατατάχθηκε πρώτος στα περισσότερα ατομικά αγωνίσματα 

θα κατατάσσεται υψηλότερα.  Αν η ισοπαλία παραμένει, τότε ο διαγωνιζόμενος που 

πέτυχε δεύτερη θέση στα περισσότερα ατομικά θα κατατάσσεται υψηλότερα.  Σε 



περίπτωση ίδιας κατάταξης σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα, θα ανακηρύσσεται 

ισοπαλία. 

2) Ισοπαλία σε Ομαδικά και αγωνίσματα Δύο Αθλητών 

Εάν οι βαθμολογίες στα Ομαδικά ή στα Διπλά Αγωνίσματα (προσχεδιασμένη μάχη) 

είναι ίδιες θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (2) – (4) του άρθρου 

17.5.1. 

3) Ισοπαλία  Ομάδων 

Στα αγωνίσματα που ανταγωνίζονται ομάδες, η ομάδα που κατέλαβε πρώτη θέση στα 

περισσότερα ατομικά θα κατατάσσεται υψηλότερα.  Αν η ισοπαλία παραμένει, τότε η 

ομάδα που κατάλαβε τις περισσότερες δεύτερες θέσεις σε ατομικά θα κατατάσσεται 

υψηλότερα.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλε τα ατομικά, θα ανακηρύσσεται 

ισοπαλία. 

 Μέθοδος για Αναγνώριση και Αξιολόγηση Καινοτόμων 

Κινήσεων 

1.42 Αρχές Καινοτομίας 

 

Όλες οι καινοτόμες κινήσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του Ωού Σου και τις αρχές της κίνησης του, απαιτώντας ένα υψηλό 

επίπεδο φυσικής προετοιμασίας και επιδεξιότητας· ο βαθμός δυσκολίας θα πρέπει να 

ανήκει τουλάχιστον στην κατηγορία Β ή και υψηλότερα, και δεν θα πρέπει να 

εμφανίζονται στους Πίνακες Βαθμών Δυσκολίας Κινήσεων και Αξίας στα Ελεύθερα 

Αγωνίσματα. 

1.43 Διαδικασία Αίτησης 

Κάθε ομάδα επιτρέπεται να υποβάλλει μία αίτηση (Βαθμός Δυσκολίας για Καινοτόμα 

Κίνηση) για κάθε Ταολού. 

Ο  αιτών πρέπει να συμπληρώσει ένα Έντυπο Αίτησης για «Αξιολόγηση για 

Καινοτόμα Ελεύθερη Ρουτίνα» και να υποβάλει ένα τεχνικό διάγραμμα και μια 

βιντεοκασέτα της κίνησης του διαγωνιζόμενου.  Η αίτηση και τα συνημμένα της θα 

πρέπει να αποσταλούν στην Τεχνική Επιτροπή της IWUF τουλάχιστον εξήντα (60) 

ημέρες πριν από την τελετή έναρξης. 

1.44 Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από 5-7 εμπειρογνώμονες Γου Σου, 

διορισμένους από την Τεχνική Επιτροπή της IWUF.  Η βασική της αρμοδιότητα είναι 

να εξετάζει τις Αιτήσεις  Καινοτομιών  που θα κατατίθενται από τις ομάδες. 

1.45 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα μελετά προσεκτικά την αίτηση αναφορικά με τις αρχές 

της καινοτομίας· ένα ψήφισμα πλειοψηφίας απαιτείται για να γίνει αποδεκτή η 

κίνηση. Εάν γίνει αποδεκτή η Επιτροπή θα ονομάσει την κίνηση· θα την αντιστοιχίσει 



στον βαθμό δυσκολίας και θα προσδιορίσει τους βαθμούς που θα δίνονται για την 

επιτυχή της εκτέλεση και τους βαθμούς που θα αφαιρούνται για τα λάθη.  Η 

Επιτροπή θα πληροφορεί τον αιτούμενο σχετικά με την απόφασή της. Εάν η αίτηση 

είναι επιτυχής, η Επιτροπή θα συντάσσει μια γραπτή αναφορά προς την Επιτροπή 

Εφέσεων και τους κριτές πριν το ξεκίνημα των αγώνων. 

 Άλλοι Κανονισμοί Αγώνων 

 

1.46 Αίτηση για την Καταχώρηση του Βαθμού Δυσκολίας 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να επιλέξει τις κινήσεις για τα αθλήματα στα τα οποία  

αγωνίζεται, με τους διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας σύμφωνα με τους  

Αγωνιστικούς Κανόνες και Κανονισμούς· να συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής  

για  "Βαθμό Δυσκολίας και  Βαθμούς για Ελεύθερο Taolu" μέσω Διαδικτύου, και 

συνυπογεγραμμένου του Προπονητή της ομάδας να την υποβάλλει στην Οργανωτική 

Επιτροπή, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την εναρκτήρια τελετή. 

  

1.47 Χρονικά όρια για τα αγωνίσματα Taolu 

 

Changquan, Nanquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, Gunshu, Nandao & 

Nangun όχι λιγότερο από 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα και όχι λιγότερο 

από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για τις κατηγορίες νέων και παίδων.  

Ελεύθερο Taijiquan και Ομαδικά όχι λιγότερο από 3 ή περισσότερο από 4 

λεπτά. 

Υποχρεωτικό Taijiquan  και T aijijian όχι λιγότερο από 5 ή περισσότερο από 6 λεπτά. 

Διπλά Αγωνίσματα (προσχεδιασμένη μάχη) όχι λιγότερο από 50 

δευτερόλεπτα.  

 

1.48 Αγωνίσματα με Μουσική   

 

Αγωνίσματα Taolu με μουσική (μόνο instrumental μουσική, χωρίς στοίχους).  Ένας 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί  instrumental μουσική και χωρίς στοίχους 

για να συνοδεύσει  τη χορογραφία Taolu του/της κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.  

 

1.49 Κανόνες Ένδυσης   

 

Όλοι οι Υπεύθυνοι θα πρέπει να φορούν τις Καθιερωμένες Στολές των Αγώνων της 

IWUF, το διακριτικό λογότυπο IWUF και την κάρτα ταυτότητας και διαπίστευσης 

της IWUF.   

 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα φορούν τις Καθιερωμένες Αγωνιστικές Στολές Ταολού της 

IWUF και τον Αγωνιστικό Κωδικό Αριθμό κατά την διάρκεια των αγωνισμάτων. 

 

1.50 Αγωνιστικός Χώρος  

 

Τα ατομικά αθλήματα θα γίνονται σε έναν τάπητα 14 μ Χ 8 μ, που θα περιβάλλεται  

από μια περιοχή ασφάλειας 2 μέτρων γύρο από τον τάπητα. 

  

Τα Ομαδικά Αθλήματα θα γίνονται σε έναν τάπητα 16 μ Χ 14 μ, που θα περιβάλλεται  

από μία περιοχή ασφάλειας 1 μέτρου γύρο από τον τάπητα. 



 

Οι άκρες του τάπητα πρέπει να μαρκαριστούν με άσπρη γραμμή πάχους 5 εκατοστών.  

 

Η οροφή από τον τάπητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 μέτρα ύψος.  

 

Η απόσταση μεταξύ δύο (2) ταπήτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μέτρα 

.  

Οι Υψηλού επιπέδου αγώνες πρέπει να γίνουν σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα 

ύψους 50 έως 60  εκατ..  

 

Η πλατφόρμα πρέπει να φωτίζεται από πάνω και πρέπει να καλύπτει τις 

προδιαγραφές των Συστημάτων Φωτισμού Αγώνων όπως δηλώνεται στους 

κανονισμούς. 

 

1.51 Αγωνιστικά Όπλα  

Όλα τα όπλα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές που 

ορίζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Wushu.  

Ο διαγωνιζόμενος κρατά το όπλο με το αριστερό χέρι και με τον βραχίονα 

τεντωμένο, η μύτη του Ξίφους (Jian) ή του Σπαθιού (Dao) πρέπει να 

ακουμπά την κορυφή του αυτιού του/της. Το προαπαιτούμενο μήκος 

του Κονταριού  (Gun) δεν θα είναι χαμηλότερο από το ύψος του 

αθλητή. Το  προαπαιτούμενο μήκος της Λόγχης (Qiang) του δεν θα 

είναι πιο χαμηλό από τα άκρα των δακτύλων του αθλητή σε όρθια 

θέση όταν το αριστερό χέρι του/της που κρατιέται επάνω από το κεφάλι.  

1.52 Εξοπλισμοί Καταγραφής Αγώνων  

Στους μεγάλης κλίμακας αγώνες, η ελάχιστη απαίτηση για την καταγραφή είναι η 

ακόλουθη:  

τέσσερις (4) κάμερες καταγραφής βίντεο (τουλάχιστον),  

τρεις (3) συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, 

τρεις (3) οθόνες τηλεόρασης, 

ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολογίας και ένα καλό σύστημα ήχου.  

 

1.53 Αυτός ο κανόνας μπορεί να υιοθετηθεί σε όλους τους αγώνες Taolu της 

ΙWUF.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 Κριτήρια & Μέθοδοι Βαθμολόγησης για Ελεύθερο Taolu  

1.54 Μέθοδος Βαθμολόγησης 

Κάθε Ομάδα Κριτών θα αποτελείται από τρεις (3) Κριτές 

Ομάδα Α  - θα κρίνει την Ποιότητα των Κινήσεων  

Ομάδα Β - συμπεριλαμβάνει έναν (1) Επικεφαλής Κριτή  θα κρίνει  



τη Συνολική Απόδοση   

Ομάδα Γ - θα κρίνει το Βαθμό Δυσκολίας.  

Το Συνολικό αποτέλεσμα για κάθε αγώνισμα είναι δέκα (10) βαθμοί 

συμπεριλαμβανομένων:   

5 βαθμών για την Ποιότητα των Κινήσεων (Quality of Movements) (συντομ: 

QM):  

3 βαθμών για τη Συνολική Απόδοση (Overall Performance)  (OP) 

2 βαθμών για το Βαθμό Δυσκολιών  (Degree of Difficulties) (DD).  

Η Αρχική Βαθμολογία ενός διαγωνιζόμενου θα είναι το σύνολο των βαθμών στον 

Βαθμό Δυσκολίας Κινήσεων που επιλέγονται από τον διαγωνιζόμενο συν τους βαθμούς 

στην Συνολική  Απόδοση (3 βαθμοί) συν τους βαθμούς στην Ποιότητα των Κινήσεων 

(5βαθμ.).  

Οι κριτές της Ομάδας Α θα αφαιρούν βαθμούς ανάλογα με τα λάθη που 

διαπράχθηκαν κατά την διάρκεια της παρουσίασης του διαγωνιζόμενου. 

Οι κριτές της Ομάδας Β υποδιαιρούνται σε δύο (2) υποομάδες που θα κρίνουν 

ανεξάρτητα. 

Η μία υποομάδα θα αποφασίζει για το επίπεδο της παρουσίασης, ενώ η άλλη 

υποομάδα θα αφαιρεί βαθμούς για λάθη που έχουν γίνει στην χορογραφία. 

 

Οι κριτές της Ομάδας Γ θα κρίνουν την ολοκλήρωση ή όχι  του Βαθμού Δυσκολίας 

Κινήσεων και των Συνδετικών Κινήσεων.  

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης 

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης για την Ποιότητα των Κινήσεων  

 

Όταν ένας διαγωνιζόμενος διαπράττει ένα λάθος ή ένα σφάλμα 0,1 βαθμοί θα 

αφαιρούνται· εάν το ίδιο λάθος διαπράττεται περισσότερο από μία φορά 0.1- 0.3 βαθμοί  

θα αφαιρούνται.  

 

Παρακαλώ διαβάστε τον Πίνακα 1 - Ποινές και Κριτήρια για τα Ελεύθερα 

Αγωνίσματα.  

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης στη Συνολική  Απόδοση 

 

1) Καθορισμός του επιπέδου της Συνολικής Απόδοσης 

 

Η δύναμη, ο ρυθμός και η μουσική διαιρούνται σε τρία (3) επίπεδα και άλλα  

τρία (3) υποεπίπεδα. 

 

…Στο Κορυφαίο Επίπεδο θα δοθούν 3.0 - 2.70 βαθμοί, 

 

…Στο Μέσο Επίπεδο θα δοθούν 2.60 - 2.30 βαθμοί, 

 

…Στο Χαμηλό Επίπεδο θα δοθούν 2.10 - 1.80 βαθμοί. 

 



Παραπέμπεστε στον Πίνακα 2 - Κριτήρια Βαθμολόγησης της Συνολικής Απόδοσης 

για Προαιρετικά Αγωνίσματα 

 

Σε μια παρουσίαση Κορυφαίου Επιπέδου το ποσοστό της δύναμης που επιδεικνύεται 

πρέπει  να είναι υψηλό. Η δύναμη πρέπει να εφαρμόζεται ομαλά, δυνατά και με ακρίβεια.  

Η σκληρότητα και η ηπιότητα να είναι πολύ καλά εναρμονισμένα. Όλα αυτά τα  

στοιχεία της ρουτίνας θα πρέπει να συντονιστούν πολύ καλά και να επιδειχθούν.  Οι 

αλλαγές στον ρυθμό πρέπει να είναι γρήγορες και καλά οριοθετημένες. Το 

περιεχόμενο πρέπει  να επιδείξει μεγάλη ποικιλομορφία και η δομή θα πρέπει να είναι 

καλά πλεγμένη και ευχάριστη στον θεατή. Οι κινήσεις πρέπει καταλαμβάνουν όλο 

τον αγωνιστικό χώρο και τέλος η  μουσική και οι κινήσεις πρέπει να συνδυάζονται 

αρμονικά.  

 

Μία  παρουσίαση Μέσου Επιπέδου  έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το Κορυφαίο 

Επίπεδο αλλά σε χαμηλότερο βαθμό.  

 

Σε μία  παρουσίαση Χαμηλού Επιπέδου  πολλά από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά θα 

λείπουν ή δεν θα καλύπτουν τα απαιτούμενα.  

 

2) Κριτήρια βαθμολόγησης για τη χορογραφία στην Συνολική Απόδοση 

 

Στο τέλος της παρουσίασης, για κάθε υποχρεωτική κίνηση που λείπει θα αφαιρεθούν  

0,2 βαθμοί, και εάν η δομή ή η σύνθεση δεν καλύπτει  τα απαιτούμενα, θα αφαιρεθούν 

0,1 βαθμοί.  

 

Παραπέμπεστε στον Πίνακα 3 – Ποινές και Κριτήρια για την Χορογραφία  στα 

Ελεύθερα Αγωνίσματα 

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης για Βαθμό Δυσκολίας 

 

1) Βαθμός Δυσκολίας Κινήσεων (1,4 βαθμοί) 

 

Σύμφωνα με το Βαθμό Δυσκολιών Κίνησης και της Αξίας τους  σε κάθε αγώνισμα, οι 

βαθμοί για την ολοκλήρωση κάθε δύσκολης κίνησης  θα δοθούν ως εξής:  

 

…Κατηγορία Α - 0,2 βαθμοί   

…Κατηγορία Β - 0,3 βαθμοί   

…Κατηγορία   Γ - 0,4 βαθμοί 

 

 Για επανάληψη της ίδιας Δυσκολίας Κίνησης δεν θα δοθούν πρόσθετοι βαθμοί. 

Το σύνολο των Πρόσθετων βαθμών σε κάθε κατηγορία δεν μπορεί να υπερβεί τους 

1,4  βαθμούς  

 

Παραπέμπεστε στον Πίνακα 4 - Βαθμός Δυσκολιών Κίνησης και Αξίας στα Ελεύθερα 

Αγωνίσματα.  

 

2) Βαθμός Δυσκολίας για τις Συνδετικές Κινήσεις (0,6 βαθμοί)  

 



Σύμφωνα με τον Βαθμό Δυσκολίας για τις Συνδετικές Κινήσεις και την Αξία σε κάθε 

αγώνισμα, οι βαθμοί για την ολοκλήρωση κάθε συνδετικής  κίνησης θα δοθούν ως 

εξής:  

 

…Κατηγορία Α - 0,1 βαθμοί  

…Κατηγορία Β - 0,15 βαθμοί  

…Κατηγορία Γ- 0,2 βαθμοί  

…Κατηγορία Δ - 0,25 βαθμοί.  

 

Επαναλαμβάνοντας τις ίδιες Συνδετικές Κινήσεις δεν θα κερδίσουν τους πρόσθετους 

βαθμούς Οι Πρόσθετοι βαθμοί για κάθε κατηγορία δεν μπορούν να υπερβούν τους 0,6 

βαθμούς. 

 

Παραπέμπεστε  στον Πίνακα 5 - Βαθμός για Δυσκολίες Κίνησης και Αξίας στα 

Ελεύθερα Αγωνίσματα. 

 

Εάν οι παρουσιάσεις δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα, κανένας πρόσθετος βαθμός  

δεν θα δοθεί. 

 

Παραπέμπεστε στον Πίνακα 6 - Βαθμός Δυσκολιών Κίνησης και Συνδετικές  

Κινήσεις που δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα.  

 

3) Πρόσθετοι Βαθμοί για το Βαθμό Δυσκολίας στις Καινοτόμες Κινήσεις  

 

 

Επιτυχής παρουσίαση μιας αναγνωρισμένης καινοτόμου κίνησης  θα δοθούν από 

τον Επικεφαλής Κριτή σύμφωνα με τα απαιτούμενα.  

 

 Πρόσθετοι βαθμοί θα προστεθούν αναλόγως:  

 

…Κατηγορία Β -  0,2  βαθμοί   

…Κατηγορία Γ -  0,3  βαθμοί   

…Υπέρ - Κατηγορία - 0,4 βαθμοί  

 

Αποτυχία να ολοκληρωθεί μια καινοτόμος κίνηση είτε μην εκτελώντας τη κίνηση 

σωστά είτε επειδή δεν συμμορφώνεται με τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές, σημαίνει ότι 

κανένας πρόσθετος βαθμός δεν προστίθεται. 

 Μέθοδοι και Κριτήρια Βαθμολόγησης στα Διπλά 
Αγωνίσματα (προσχεδιασμένη μάχη) & στα 
Ομαδικά 

Μέθοδος Βαθμολόγησης 

Η κάθε Ομάδα Κριτών θα αποτελείται από τρεις (3) Κριτές. 

Η ομάδα Α - θα κρίνει την Ποιότητα της Κίνησης 

Η ομάδα Β - θα κρίνει τη Συνολική Απόδοση. 

Οι συνολικοί βαθμοί για οποιαδήποτε Διπλό Αγώνισμα (προσχεδιασμένη μάχη) ή 

Ομαδικό Άθλημα είναι δέκα (10) συμπεριλαμβανομένων:  



5 βαθμών για την Ποιότητα των Κινήσεων  

5 βαθμών για τη Συνολική Απόδοση. 

Οι κριτές στην Ομάδα Α θα αφαιρέσουν βαθμούς σύμφωνα με τα λάθη που 

διαπράττονται από τους αγωνιζόμενους. 

Οι κριτές στην Ομάδα Β θα καθορίζουν το επίπεδο σύμφωνα με τη Συνολική 

Παρουσίαση των διαγωνιζόμενων.  

Κριτήρια Βαθμολόγησης 

Κριτήρια Βαθμολόγησης για την Ποιότητα των Κινήσεων 

Όταν οι κινήσεις του διαγωνιζόμενου δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα, 0,1 

βαθμοί θα αφαιρούνται·  

Όταν άλλα λάθη εμφανίζονται, 0.1- 0.3 βαθμοί θα αφαιρούνται. 

Παραπέμπεστε στον Πίνακα 1 - Ποινές και τα Κριτήρια για την Ποιότητα των 

Ελεύθερων Κινήσεων 

Παρεμπέστε στον Πίνακα 7 - Συνήθη Λάθη και Κριτήρια Αφαίρεσης Βαθμών για την 

Συνολική Απόδοση στα Αγωνίσματα Δύο Αθλητών. 

Παραπέμπεστε στον Πίνακα 8- Συνήθη Λάθη και Κριτήρια Αφαίρεσης Βαθμών για 

την Συνολική Απόδοση στα Ομαδικά Αθλήματα  

Κριτήρια Βαθμολόγησης για τη Συνολική Απόδοση 

Η γενική απόδοση διαιρείται σε τρία (3) επίπεδα και τρία (3) υποεπίπεδα.  

Στο Κορυφαίο Επίπεδο θα δοθούν 5.00 - 4.10 βαθμοί  

Στο Μέσο Επίπεδο θα δοθούν 4.00 - 3.10 βαθμοί 

Στο Χαμηλό Επίπεδο θα δοθούν 3.00 - 2.10 βαθμοί.  

Δείτε τον Πίνακα 9 - Κριτήρια Βαθμολόγησης για τη Συνολική Απόδοση σε:  

Αγώνισμα Δύο Αθλητών, Ομαδικό Αγώνισμα και Αγωνίσματα χωρίς  Βαθμό 

Δυσκολίας.  

Σε μια παρουσίαση Κορυφαίου Επιπέδου το ποσοστό της δύναμης που 

επιδεικνύεται πρέπει  να είναι υψηλό. Η δύναμη πρέπει να εφαρμόζεται 

ομαλά, δυνατά και με ακρίβεια.  Η σκληρότητα και η ηπιότητα να είναι 

πολύ καλά εναρμονισμένα. Όλα αυτά τα  στοιχεία της ρουτίνας θα πρέπει 

να συντονιστούν πολύ καλά και να επιδειχθούν.  Οι αλλαγές στον ρυθμό 

πρέπει να είναι γρήγορες και καλά οριοθετημένες. Το περιεχόμενο 

πρέπει  να επιδείξει μεγάλη ποικιλομορφία και η δομή θα πρέπει να είναι 

καλά πλεγμένη και ευχάριστη στον θεατή. Οι κινήσεις πρέπει 

καταλαμβάνουν όλο τον αγωνιστικό χώρο και τέλος η  μουσική και οι 

κινήσεις πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά.  

 Μία  παρουσίαση Μέσου Επιπέδου  έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το 

Κορυφαίο Επίπεδο αλλά σε χαμηλότερο βαθμό. 

Σε μία  παρουσίαση Χαμηλού Επιπέδου  πολλά από τα πιο πάνω 

χαρακτηριστικά θα λείπουν ή δεν θα είναι ικανοποιητικά. 



 Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Κριτών 

Κριτές στην Ομάδα Α και την Ομάδα Γ - μπορούν μόνο να επιδείξουν βαθμούς με 

ένα (1) δεκαδικό ψηφίο. 

Κριτές στην Ομάδα Β - μπορούν να επιδείξουν αποτελέσματα με δύο (2) δεκαδικά 

ψηφία· το τρίτο δεκαδικό δεν θα στρογγυλευτεί. 

 Μέθοδοι Καθορισμού Πραγματικών Βαθμολογιών 

Ελεύθερο Αγώνισμα 

 

Ο πραγματικός βαθμός είναι το σύνολο των βαθμών που αποκτώνται στην Ποιότητα 

των Κινήσεων και των βαθμών που αποκτώνται στην Συνολική Απόδοση. 

 

Καθορισμός των πραγματικών βαθμών στην Ποιότητα των Κινήσεων 

 

Οι κριτές στην Ομάδα Α θα αφαιρούν βαθμούς σύμφωνα με τα απαιτούμενα της 

Ποιότητας των Κινήσεων, και τις αφαιρέσεις σε άλλα κοινά λάθη. Το άθροισμα των 

αφαιρεμένων βαθμών που γίνονται από τα δύο τρίτα των κριτών θα είναι το σύνολο 

που αφαιρείται από την Ποιότητα των Κινήσεων. 

 

Καθορισμός των πραγματικών βαθμών στην Συνολική Απόδοση 

 

Τρεις κριτές και ένας Επικεφαλής Κριτής της Ομάδας κριτών Β θα διαιρεθούν πάλι 

σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα κρίνει ανεξάρτητα. Ο 3ος κριτής και ο Επικεφαλής 

Κριτής θα καθορίσουν το επίπεδο της Συνολικής Απόδοσης του διαγωνιζόμενου 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις πάνω στην δύναμη, τον ρυθμό και την μουσική. Ο 6ος και 

9ος κριτής θα αφαιρέσουν τους βαθμούς σύμφωνα με τα λάθη που διαπράττονται στη 

χορογραφία.  

 

Καθορισμός των πραγματικών βαθμών στον Βαθμό Δυσκολίας     

 

Τρεις κριτές της Ομάδας Γ θα κρίνουν το βαθμό δυσκολιών κίνησης και συνδετικών 

κινήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πρόσθετων βαθμών. Η άθροιση των 

βαθμών που θα γίνεται από τα δύο τρίτα των κριτών είναι το πραγματικό αποτέλεσμα 

για το βαθμό δυσκολιών. 

 

 Διπλά Αγωνίσματα (προσχεδιασμένη μάχη),Ομαδικό Αγώνισμα και Αγωνίσματα 

χωρίς τον βαθμό Δυσκολιών Κίνησης. 

 

Καθορισμός  βαθμολογιών που αναλογούν για την Ποιότητα των Κινήσεων.  

Τρεις κριτές της Ομάδας Α εκτελούν καθήκοντα. Αφαίρεση βαθμών γίνεται όταν 

παραπάνω από 2 κριτές συμφωνήσουν. Το σύνολο των αφαιρεμένων βαθμών για το 

λάθος μιας κίνησης και των κοινών λαθών που επιβεβαιώνονται από περισσότερους 

από 2 κριτές είναι το αποτέλεσμα που θα αφαιρεθεί από τους βαθμούς της ποιότητας 

κίνησης. 

 Καθορισμός  βαθμολογιών που αναλογούν για τη Συνολική Απόδοση. Τρεις κριτές 

της Ομάδας Β εκτελούν καθήκοντα. Οι βαθμολογίες που αναλογούν θα είναι ο 

μέσος όρος των τριών βαθμών. 



 Υπολογισμός των Τελικών Βαθμολογιών 

Ελεύθερο Αγώνισμα 

 

Το τελικό αποτέλεσμα λαμβάνεται αφαιρώντας  τους βαθμούς που ο Επικεφαλής 

Κριτής αφαιρεί από το πραγματικό αποτέλεσμα, ή προσθέτοντας τους επιπλέον 

βαθμούς που κερδίζονται από καινοτόμες κινήσεις. 

 Διπλά Αγωνίσματα (προσχεδιασμένη μάχη),Ομαδικό Αγώνισμα και Αγωνίσματα 

χωρίς τον βαθμό Δυσκολιών Κίνησης 

 

Το τελικό αποτέλεσμα λαμβάνεται αφαιρώντας  τους βαθμούς που ο Επικεφαλής 

Κριτής αφαιρεί από το πραγματικό αποτέλεσμα. 

  Μέθοδος Βαθμολόγησης χωρίς το Σύστημα Βαθμολόγησης 
Υπολογιστών 

Εάν δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό σύστημα υπολογιστών, η μέθοδος 

βαθμολόγησης θα γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους. 

Ο πραγματικός βαθμός στην Ποιότητα της Κίνησης και στο βαθμό δυσκολίας θα 

είναι το ίδιο αποτέλεσμα που λαμβάνεται από τα δύο τρίτα των κριτών. 

 Το πραγματικό αποτέλεσμα στην Ποιότητα της Κίνησης και στο βαθμό δυσκολίας 

θα είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών που δίνονται από τους τρεις κριτές.   Το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο δεν θα στρογγυλεύεται. 

  Συμπλήρωση και Αφαίρεση Βαθμών από τον Επικεφαλής 
Κριτή 

Ο Επικεφαλής Κριτής θα συμπληρώσει πρόσθετους βαθμούς για τις καινοτόμες 

κινήσεις. 

Ο Επικεφαλής Κριτής θα αφαιρέσει βαθμούς για την επανάληψη ή για το χρονικό 

όριο.  

Επανάληψη 

 

Ένας αγωνιζόμενος του οποίου η παρουσίαση διακόπτεται από απρόβλεπτες 

περιστάσεις μπορεί να επαναλάβει την παρουσίαση του/της με την άδεια του 

Επικεφαλής Κριτή χωρίς αφαίρεση βαθμών.  

 

Ένας διαγωνιζόμενος που ξεχνά τη ρουτίνα του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης· ή 

σπάσει το όπλο του μπορεί να επαναλάβει την εκτέλεσή του, αλλά  ένας (1) βαθμός 

θα αφαιρεθεί.  

 

Όταν ένας αγωνιζόμενος δεν είναι ικανός να συνεχίσει την παρουσίαση του λόγω 

τραυματισμού, ο Επικεφαλής Κριτής έχει το δικαίωμα να σταματήσει την 

παρουσίαση.   Όταν είναι έτοιμος/μη να επαναλάβει την παρουσίαση μπορούν να 

γίνουν  οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να επαναλάβει την παρουσίαση αλλά στο 

τέλος του καταλόγου έναρξης της ομάδας του/της. ένας (1) βαθμός θα αφαιρεθεί. 

Για το Taijiquan και τα Ομαδικά αγωνίσματα, από 0,1 έως 5,0 

δευτερόλεπτα (συμπεριλαμβανομένων 5,0 δευτερολέπτων) κάτω από ή 

πάνω από τη διάρκεια του χρονικού ορίου θα αφαιρεθούν 0.l βαθμοί·   



5,1 έως 10 δευτερόλεπτα (συμπεριλαμβανομένων 10 δευτερολέπτων) 

κάτω από ή πάνω από το χρονικό όριο θα αφαιρούνται 0,2 βαθμοί, 

κ.τ.λ..  

1.55 Για τα Changquan, Nanquan, Jianshu (Ξίφος), Daoshu (Σπαθί), Qiangshu 

(Λόγχη), Gunshot (Κοντάρι), Nandao, Nangun και αγωνίσματα δύο αθλητών, από 

0,1 έως 2,0 δευτερόλεπτα (συμπεριλαμβανομένων 2,0 δευτερολέπτων) κάτω από ή 

πέρα από τη διάρκεια του χρονικού ορίου θα αφαιρούνται 0,1 βαθμοί.  Από 2,1 έως 

4 δευτερόλεπτα (συμπεριλαμβανομένων 4 δευτερολέπτων) κάτω από ή πάνω από 

το χρονικό όριο θα αφαιρούνται 0,2 βαθμοί, κ.τ.λ.. 


