
 
 
  

 
 Yip Hok Ching (葉學正) urodził się 7 lipca 1936 roku w Foshan. 
Gdy miał 12 lat, w 1948 roku zaczął uczyć się od swojego ojca Siu Lim 
Tao. W 1949 roku Yip Man opuścił Foshan i przeprowadził się do Hong 
Kong'u, gdzie Yip Ching dotarł dopiero w 1962 roku.  
 Podczas jednej z rozmów na temat Ving Tsun (詠春拳), Yip Man 
powiedział mu, że propagowanie tej sztuki walki byłoby łatwiejsze, 
gdyby trzy formy „pustych rąk” jakie ćwiczył i popularyzował w Hong 
Kong'u: Siu Lim Tao, Chum Kiu i Biu Jee połączyć w jedną całość i w tej 
wersji prowadzić nauczanie. Ostatecznie nie dokonał takiej syntezy. 
Zmarł 2 grudnia 1972 roku po długiej i ciężkiej chorobie pozostawiając 
kwestie dalszego rozwoju Ving Tsun swoim zaawansowanym uczniom, 
którzy legitymowali się umiejętnościami  mistrzowskimi.  
 Yip Ching powrócił do tematu po wielu latach, jako już 
doświadczony praktyk Ving Tsun. Poddał analizie tradycyjne formy 
uprawiane przez ojca i z wybranych elementów stworzył abstrakt 
mający stanowić nową formę ręczną systemu, która przy okazji 
wieńczyłaby jego pracę trenerską i stanowiła życiowe dzieło. Poszedł 
przy tym o krok dalej niż widział to Yip Man, ponieważ połączył 
niektóre sekcje ruchowe z Siu Lim Tao, Chum Kiu oraz Biu Jee                               
z technikami drewnianego człowieka Muk Yan Chong oraz niektórymi 
krokami pochodzącymi z formy noży motylkowych Bart Cham Dao.  
 W ten sposób opracował czwartą sekwencję, dzisiaj znaną  
pod nazwą Chark Yiu (摘要). Formę tą jako novum zademonstrowano 
publicznie w Hong Kong’u w 2005 roku podczas drugiej światowej 
konferencji poświęconej problematyce systemu, tzw. „Ving Tsun 
Athletic Association Second World Conference”. ……………………..…..….……...…..

 W ramach promocji własnej organizacji „Ving Tsun Yip Ching 
Athletic Association” (詠春正拳體育會), jego uczeń sifu Edmund Fong 

Wing Hong (方永康) przedstawił formę Chark Yiu jako propozycję przyszłej konkurencji „taolu”, 
która miała być rozgrywana przy okazji zawodów sportowych organizowanych przez założone                  
w 1967 roku stowarzyszenie „Ving Tsun Athletic Association” (詠春拳體育會).   
 W dniach 3-4 listopada 2012 roku odbyła się trzecia światowa konferencja poświęcona 
przeszłości i przyszłości „Yip Man Ving Tsun”, w trakcie której forma Chark Yiu ponownie została 
przedstawiona zebranym i weszła w system rozgrywek. Yip Ching zmarł 25 stycznia 2020 roku 
podczas „Święta Wiosny” Chun Jie (春节), witając Chiński Nowy Rok, będący Rokiem Szczura Shu 
Nian (鼠年). Edmund Fong włączył Chark Yiu do programu swojej szkoły Ving Tsun, która działa 
obecnie przy ulicy San Shan Road w Kawloon. 
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