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Norgesmesterskap
Taolu (e-stevne)
Lørdag 21. november
2020.

Årets NM i wushu er avlyst
grunnet korona-situasjonen,
og erstattes derfor med estevne i hånd- og våpenformer
innen tradisjonell kung fu,
taiji/tai chi og moderne wushu

HENVENDELSER
Teknisk arrangør og hoveddommer: Kim Gibson, gibson@wu7.no/ 400 40 430
Norges Kampsportforbunds administrasjon: Robert Hamara, robert@kampsport.no
Velkommen til årets online Norgesmesterskap i kinesisk kampkunst: Wushu/kung fu, taolu, tai chi.
Dette blir det syvende NM for kinesiske kampidretter, og det første siden forrige utgave i Oslo
2018.
Det vil bli avholdt klasser i taolu (former) innen tradisjonelle kung Fu-stiler, taijiquan/tai chi og
moderne wushu. Det blir også avholdt en egen lag-klasse og Barnefestival parallelt med NM, for
barn/ungdom født etter 01.01.2008. Stevnet gjennomføres i sin helhet som e-stevne etter
gjeldende regelverk presentert av EWUF i forbindelse med vårens online-EM i wushu og taiji. Få
alle oppdateringer ved å følge mesterskapets Facebook-arrangement via NKF Norway Wushu
Kung Fu.

PROGRAM
Søndag 15. november
Siste frist for registrering og innsending av bidrag for alle utøvere og klubber.

Lørdag 21. november
Kl. 09:00: Dommere presenteres og konkurransen publiseres.
Kl. 09:15: Stevnestart – konkurransevideoer publiseres, sammen med utøverens poengsum. Etter
hver klasse publiseres full resultatliste.
PLATTFORM
NM arrangeres gjennom kampsportforbundets konkurransesystem, SportData. Utøvere sender
inn/laster opp sine konkurransefilmer via påmelding i SportData. Opplever du utfordringer rundt
dette kan arrangør Kim Gibson bistå.
ALDERSKLASSER
Barnefestival 6-12 år (født 2008-2014)
Taolu junior 13-17 år (født 2007-2003)
Taolu senior +18 år (født 2002>)
REGISTRERING
a. Utøvere:
For å registrere seg trenger utøvere klubbkonto i Sportdata, som også kan brukes som individuell
konto. Brukere som allerede har registrert en klubbkonto, kan bruke denne kontoen på nytt. I
dette tilfelle kan klubben bruke alle sine registrerte utøvere på nytt.
b. Slik registrerer man utøvere til e-stevner:
• Logg inn med kontoen din.
• Sjekk om klubben din er riktig registrert.

• Angi eller oppdater informasjon om dine utøvere om nødvendig.
• Finn e-stevnet du ønsker å melde utøvere på til i NKFs stevnekalender, og klikk på
«Registrering»-knappen tilhørende stevnet.
• På registeringssiden vil du se funksjonene for å melde utøveren på.
c. Dommere:
For registrering trenger man en E-referee konto i Sportdata. Brukere som allerede er registrert
som E-referee bruker konto på nytt. For dommere som ikke har noen konto ennå, kan de
registrere seg online for å opprette en ny E-referee konto.
• Logg inn med kontoen din.
• Kontroller dine dommerprofildata.
• Angi eller oppdater informasjon om deg selv om nødvendig. Husk å laste opp bilde.
• Finn stevnet du ønsker å melde deg på i NKFs stevnekalender, og klikk på «Registrering»
knappen tilhørende stevnet.
• På registeringssiden vil du se funksjonene for å melde deg på som dommer.
PÅMELDING
Påmelding gjøres i Sportdata. Klubben skal påse at påmelding er riktig utfylt og at utøverne
påmeldes i riktig(e) klasse (klasser). Feil/rettinger som er oppstått som følge av påviselig feil fra
forbundets side rettes uten gebyr. Klubber/utøvere som ikke er registrert i Norges
Kampsportforbunds medlemssystem tas ikke med i trekningen. OBS: Påmelding og
innsendingsfrist 15. november 2020 kl 23:59!
STARTAVGIFT
Individuelt: kr. 100,- per start (klasse). Arrangør sender faktura med startavgift til påmeldte
klubber. Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke
med trekningen. Påmelding skjer via terminlisten på kampsport.no (via SportData)
KONKURRANSEKLASSER
NM-KLASSER TAOLU (former)
Alle klasser deles inn i kjønn herrer/kvinner og alder junior/senior:








Indre taijiquan/tai chi håndform
Indre taijiquan/tai chi våpenform
Tradisjonell sydlig kung fu håndform
Tradisjonell nordlig kung fu håndform
Tradisjonelle våpenformer
Moderne wushu håndform
Moderne wushu våpenformer

BARNEFESTIVAL


Åpen form (wushu, kung fu, taiji)

PREMIERING
Alle deltakere i E-Taolu NM og Barnefestivalen 2020 får tilsendt deltakerdiplom.

NM-klasser premieres med offisielle mesterskapsmedaljer i gull, sølv og bronse til første, andre og
tredje plass dersom det er flere enn fire deltakere i klassen. Ved tre deltakere premieres kun topp
to, og ved to deltakere deles det kun ut gullmedalje til vinneren. Offisielle Norgesmestere i klasser
med flere enn 4 utøvere vil også få tilsendt en egen spesiallaget «Norgesmester-T-skjorte».
Alle medaljevinnerne vil også bli tildelt våre virtuelle medaljer med grafisk presentasjon i tillegg til
at fysiske medaljer sendes ut per post etter mesterskapet. Festivalmedaljer tildeles alle barn i
alderen 6-12 år.
KONKURRANSEREGLER
Basert på EWUF sitt regelverk for online konkurranser har vi følgende instruksjoner for deltakelse i
årets online NM:










Konkurranseområde skal være på maksimalt 6x3 meter, dette skal markeres på gulvet/i
bakken slik at dette tydelig fremkommer på videoklippet.
Alle videoer skal filmes i landskapsformat og klippet som sendes inn skal være
sammenhengende.
Det er ikke tillatt å klippe, eller på noen måte redigere sitt videoklipp før innsending.
Før deltaker utfører sin form skal de hilse, og si sitt navn, samt klubbnavn.
Tidsgrense for ytre former (kung fu & wushu) er mellom 30-40 sekunder.
Tidsgrense for taiji (tai chi) er mellom 60-80 sekunder.
Filen som lastes opp må inneholde klubbnavn, utøvers navn, og navn på klasse.
Eksempel på filnavn: OsloKungfuKlubb_John_Smith_junior_Tradisjonellhåndform.mpg
Filen lastes opp via SportData (se terminliste på kampsport.no) innen 15. november, ved
utfordringer, ta kontakt med gibson@wu7.no
På konkurransedagen 21. november publiseres filmene, med poengsum og til slutt endelig
resultatliste for hver klasse.

DIVERSE
BILDER/FILM: NKF opplyser om at bilder og film fra arrangementet med deltakere og
funksjonærer kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no og forbundets
sosiale medier.
FORBEHOLD OM AVLYSNING: Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse
stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved
avlysning tar NKF intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben
har tatt i forbindelse med stevnet. Stevnet er åpent for funksjonshemmede som kan følge
gjeldene regelverk, for eksempel hørselshemmede. Ta kontakt for nærmere tilrettelegging ved
behov. Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i ukene før
stevnet for detaljerte timeplaner og for eventuelle forandringer.
INTERNASJONALE STEVNER
Våren 2021 arrangeres det EM i tradisjonell kung fu for klubblag, alle utøvere/klubber i NKF som
har vært med i årets NM kan delta. Mer informasjon om EM presenteres til påmeldte klubber etter
gjennomført NM.

