
	  
TRÌNH	  ĐỘ	  
LEVEL	  

THỜI	  GIAN	  
TIME	  

ĐÒN	  CĂN	  BẢN	  
BASIC	  TECHNIQUE	  

QUYỀN	  
SINGLE	  FORM	  

SONG	  LUYỆN	  
DUAL	  FORM	  

Hoàng	  Đai	   1	  year	   -‐	  15	  thế	  phản	  đòn	  tay	  trình	  độ	  3	  	  
+	  Phản	  đòn	  đấm	  thẳng	  từ	  số	  3-‐7	  	  
+	  Phản	  đòn	  đấm	  móc	  từ	  số	  3-‐7	  	  
+	  Phản	  đòn	  đấm	  2	  tay	  từ	  số	  3-‐7	  	  
	  
-‐	  5	  thế	  chiến	  lược	  từ	  số	  21-‐25	  	  	  	  	  
	  
-‐	  12	  thế	  tay	  không	  đoạt	  dao	  	  
	  

-‐	  Ngũ	  Môn	  Quyền	  
-‐	  Song	  Dao	  Pháp	  

-‐	  Song	  Luyện	  2	  
-‐	  Song	  Luyện	  Dao	  

Hoàng	  Đai	  Nhất	   2	  years	   -‐	  15	  thế	  kiếm	  	  
	  
-‐	  5	  đòn	  chân	  từ	  số	  10-‐14	  
	  
-‐	  5	  thế	  chiến	  lược	  từ	  số	  26-‐30	  	  	  	  	  
	  
-‐	  Khoá	  Gỡ	  	  
+	  Khóa	  nghẹt	  thở	  trước	  và	  sau	  
+	  Khóa	  cổ	  ngang	  
+	  Khóa	  sau	  vòng	  gáy	  số	  2	  
+	  Bóp	  cổ	  sau	  số	  2	  
+	  Bóp	  cổ	  trước	  số	  3	  
	  
-‐	  Các	  thế	  nắm	  tay	  số	  2	  
+	  Nắm	  tay	  cùng	  bên	  số	  2	  
+	  Nắm	  tay	  khác	  bên	  số	  2	  
+	  2	  tay	  nắm	  1	  tay	  số	  2	  
+	  2	  tay	  nắm	  2	  tay	  trước	  số	  2	  
+	  2	  tay	  nắm	  2	  tay	  sau	  số	  2	  
	  

-‐	  Viên	  Phương	  Quyền	  	  
-‐	  Tinh	  Hoa	  Lưỡng	  Nghi	  Kiếm	  Pháp	  	  
-‐	  Nhu	  Khí	  Công	  Quyền	  2	  

-‐	  Song	  Luyện	  3	  



Hoàng	  Đai	  Nhị	   2	  years	   -‐	  7	  đòn	  chân	  từ	  số	  15-‐21	  
	  
-‐	  8	  thế	  vật	  từ	  số	  11-‐18	  
	  
-‐	  12	  thế	  tay	  thước	  (mộc	  bản)	  
	  

-‐	  Thập	  Thế	  Bát	  Thức	  Quyền	  	  
-‐	  Lão	  Mai	  Quyền	  	  

-‐	  Song	  Luyện	  Vật	  2	  
-‐	  Song	  Luyện	  Kiếm	  	  

Hoàng	  Đai	  Tam	   3	  years	   -‐	  12	  thế	  côn	  	  
	  
-‐	  9	  thế	  tay	  không	  đoạt	  súng	  trường	  
	  
-‐	  4	  thế	  tay	  không	  đoạt	  súng	  ngắn	  	  
	  

-‐	  Mộc	  Bản	  Pháp	  
-‐	  Việt	  Võ	  Đạo	  Quyền	  	  
-‐	  Tứ	  Tượng	  Côn	  Pháp	  	  

-‐	  Song	  Luyện	  4	  

Chuẩn	  Hồng	  Đai	   4	  years	   -‐	  12	  thế	  tay	  không	  đoạt	  búa	  rìu	  
	  
-‐	  9	  thế	  tấn	  công	  bằng	  súng	  trường	  

-‐	  Xà	  Quyền	  	  
-‐	  Ngọc	  Trản	  Quyền	  	  
-‐	  Nhật	  Nguyệt	  Đại	  Đao	  Pháp	  	  
-‐	  Thương	  Lê	  Pháp	  	  
-‐	  Nhu	  Khí	  Công	  Quyền	  3	  
	  

-‐	  Song	  Luyện	  Búa	  
(Song	  đấu	  búa	  rìu)	  

	  


