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    Esports     

Sóc una alumna de l'institut de Lliçà d'Amunt i 
faig kung- fu com activitat extraescolar.

Avui us parlaré d' aquesta activitat:  

Els orígens del Kung-fu:
El Kung-fu és un art marcial provinent de la Xina, 
de més de 2000 anys d'antiguitat.

Kung-fu es pot traduir com 'treball continu', no era 
el nom original de l'art marcial, el nom tradicional 
era wu shu que es traduïa com 'L'art de la guerra'

Modalitats del Kung-fu:
Hi ha diferents modalitats d'aquest esport  en el 
combat estan el suyao i el semi-sanda i després hi 
ha el tradicional que són com coreografies de les 
diferents formes.  Hi ha diferents combinacions de 
les  formes amb els  seus  noms:  wifa-kuen, fufu-
ken, fupao, kun-chi i fu-ho.

A  més  hi  ha  la  'primera  combinació,   segona 
combinació... fins a la sisena'

Material per al Kung-fu:
Per practicar aquest esport es necessita:

- Pel combat semi-sanda: peto, casc tou, guants, 
protector bucal(per a les dents) i espatlleres

- Pel  combat suyao: casaca i protector bucal 

- Pel tradicional: uniforme de gimnàs i el cinturó 
del nivell que tinguis.

 

En el combat tradicional:
Fa  falta  força  elasticitat  i  agilitat  per  fer  bé 
aquesta  modalitat.  S'han  de  marcar  bastant  les 
posicions,  a  les  competicions  això  és  un aspecte 
que compta bastant.

No hi ha normes.

En el combat suiao:
Normes: si vences al contrincant suma punts el que 
l'ha vençut.

Aquest és el combat més simple, es lluita agafats 
de la casaca (que és mes dura que les altres robes 

perquè no es trenqui quan s'estira com a la foto 
següent):

En el combat semi-sanda:
Aquest  combat  és  més  complex.  Es  lluita  més 
protegit ja que és el que sempre surt a la televisió 
amb guitzes, punys, agafar-e  i tirar-se. 

Normes:  Els  cops  no  són  vàlids  per  sota  de  la 
cintura, els punts es compten pels cops directes en 
les marques del peto i cada vegada que es tira al 
contrincant.

Cinturons
Els diferents cinturons són:

blanc, blanc-grog, grog, grog-taronja, taronja, 
taronja-verd, verd, verd-blau, blau, blau-marro, 
marro, marro-negre, negre.

 (El negre no es pot aconseguir fins als  16 anys)

  

En el tradicional

En el tradicional també es fan les formes amb 
armes com pal o espasa etc...


