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 Polski Kongres Yongchun Kungfu w Gdańsku czerpiąc ze 

społecznej i nieodpłatnej pracy swoich członków oraz niezależ-

nych entuzjastów i pasjonatów boksu yongchun z terenu całego 

kraju współtworzy pozytywny, sportowo-rekreacyjny i jedno-

cześnie familijny kierunek Krajowych Mistrzostw Yongchu-

nquan. Mistrzostwa te dzięki wielu wysiłkom, w tym przedsię-

wzięciom własnym Polskiego Kongresu oraz uprzejmości i za-

angażowaniu władz i stowarzyszeń lokalnych już na dobre wpi-

sały się w krajobraz ziemi gdańskiej dając tym samym podsta-

wy do dalszego ich rozwoju. 

 Krajowe Mistrzostwa Yongchunquan (w skrócie KMY) 

stanowią obecnie szerokie, ale jednocześnie nowatorskie pole 

do konfrontacji technicznej, stylowej oraz systemowej w obrę-

bie różnych szkół walki chińskiego boksu, zapisywanego na 

dalekim wschodzie znakami: 永春拳, 咏春拳, 詠春拳, z tożsamy-

mi, strukturalnie podobnymi, jak również z zupełnie innymi 

stylami i szkołami walki. Daje to uczestnikom i obserwatorom 

rozgrywek możliwość pogłębiania wiedzy i refleksji oraz pracy 

nad kształtowaniem techniki i taktyki stylowej oraz sportowej, 

już wytrenowanej. 

 Rywalizacja sportowa, funkcjonująca w obszarze boksu 

yongchun nie ma podłoża i cech sportu wyczynowego, zawodo-

wego i jako taka nie będzie do tego celu dążyć. Jest ona obecnie 

rozgrywana według norm i wymogów organizacyjnych, jednoli-

tych dla wszystkich zawodników, zespołów i drużyn, zgodnie z 

ustaleniami wynikającymi z konsultacji międzyzwiązkowych i 

międzyklubowych. 

 Konkurencje i kategorie zawodnicze są ustalone i określo-

ne w „Regulaminie Krajowych Mistrzostw Yongchunquan” z 

zastrzeżeniem, że postanowienia szczegółowe danej konkuren-

cji lub konkurencji „nowotworzonej” mogą być opisane w in-

nych regulaminach, stanowiących formalno-prawne uzupełnie-

nie wyżej wymienionego, jako regulaminu głównego KMY.  

 Konkurencje tzw. „nowotworzone”, to kolejne projekty 

rywalizacji, których idea wynika z nasycenia zdarzeń przestęp-

czych, ich częstotliwości i specyfiki na danym terenie. Przykła-

dem jest używanie w akcie przestępczym broni białej różnych 

typów, co służy analizie i opracowaniu metod odpierania zama-

chów bezpośrednich z uwzględnieniem całego spektrum tech-

nik bazowych yongchun. Formuła nowych konkurencji jest do-

stosowywana do możliwości wdrożenia jej ogólnych koncepcji 

jeszcze  na etapie szkolenia kadry instruktorskiej i .zawodniczej.  

 Regulamin KMY oraz jego dodatkowe wytyczne dostępne 

są na Portalu Dydaktyczno-Naukowym Polskiego Kongresu 

Yongchun Kungfu w Gdańsku, znajdującym się pod adresem: 

www.yongchunquan.eu. Wersje obcojęzyczne będą instalowane 

w miarę potrzeb i zgłoszeń w tym zakresie. 

Nasze miasto: www.gdansk.pl  
Nasza strona: www.yongchunquan.eu 

Nasz e-mail: ycb@wp.pl 
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