
 
 

V Õ I S T L U S J U H E N D 
 
KOHT: Kalevi Spordihall Juhkentali 12, Tallinn 10132 Tel. +372 6446 695 

 

AJAKAVA: MANDAATKOMISJON  
2. märts 2013 Tallinna Spordihall  09:30-11:30  
3. märts 2013 Tallinna Spordihall  08:00-09.30 

VÕISTLUSED 
3. märts 2013 noored  
10.00-12:00  kata  
12.00-14.30  team kumite 
14:30-19.00  kumite 
19:00-19.30  autasustamine 

KORRALDAJA: Karateklubi IVL   
Peakohtunik  Dimitri Lahtikov  Tel.    5555 3963 
Peasekretär             Rando Sirak   Tel.    5667 7225 

e-mail  rando@ekf.ee 
Korraldustoimkond Priit Seli                   Tel.    5660 7700 

e-mail ivl@ivl.ee 
REGISTREERIMINE: Karateklubide võistkondade kohustuslik eelregistreerimine toimub elektrooniliselt         
                                  Eesti Karate Föderatsiooni kodulehekülje kaudu aadressil www.ekf.ee/eevi  kuni 
               26. veebruarini 2013.a. 

Mandaatkomisjon võib mõjuvatel põhjustel lubada võistlema eelregistreerimata jäänud 
võistkondi ja muudatusi võistkondade koosseisus. 

 

 
NOORTE VÕISTLUSKLASSID 

POISID 
KATA  8-9 a., 10-11 a., 12-13 a.  
KUMITE 8 a. Open, 9 a. Open 

U12 10-11 a. -30, -35, -42, +42 kg 
U14 12-13 a. -40, -45, -52, +52 kg  

NEIUD 
KATA  8-9 a., 10-11 a., 12-13 a. 
KUMITE 8-9 a. Open 

U12 10-11 a. -34, -40, +40 kg 
U14 12-13 a. -43, -50, +50 kg 

  
 NB ! Kaalumisel lubatud 500 g tolerantsi ! 
 

http://www.ekf.ee/eevi


 
 

 
 
 

TEAM KUMITE 
 

POISID: 

U12 (10-11 a.) 3+1 võistlejat 
U14 (12-13 a.) 3+1 võistlejat 
 

NEIUD: 

Tütarlapsed vanus Võistlejate arv 

8-9 a. 1 

10-11 a. 1 

12-13 a. 1 

       
Lisaks võib igas vanuseklassis olla 1 varuvõistleja 

   
Kõik võistlejad / klubid peavad mandaatkomisjonile esitama vormikohase ülesandmislehe ja kõigi võistlejate 
isikut ning vanust tõendava dokumendi, milleks EKF liikmesklubide sportlastel on:   -
 - EKF karatepass  

- WADO karatepass 
- stiililiidu karatepass, mis on EKF-is registreeritud 

 
Individuaalvõistlejate arvu ei piirata. 
 
LÄBIVIIMISE KORD: WKF võistlusmäärused.  
 
KUMITES: brasiilia karika süsteemis, võistlusklasse ei liideta                                        
 
KOHTUMISTE PIKKUS NOORVÕISTLEJATEL: 
Noormehed:  8-9 1 min või selge vahe vähemalt 6 punkti  

10-13 1,5 min või selge vahe vähemalt 6 punkti  
Neiud:   8-9 1 min või selge vahe vähemalt 6 punkti  

10-13 1,5 min või selge vahe vähemalt 6 punkti 
      
KATAS:                   brasiilia karika süsteemis, võistlusklasse ei liideta 
vanus 8-9 
ainult baaskata 
Korrata võib alates kolmandast ringist, kuid mitte viimast. 

 
vanus 10-11 
ainult baaskata 
Korrata võib alates neljandast ringist, kuid mitte viimast. 

  
vanus 12-13 
kui on võistlejaid 9 ja rohkem, siis nendel, kes võistlevad esimeses ringis, on vajalik sooritada 
kohustusliku katana baaskata. Teisest ringist vaba kata (võib olla kõrgem) ka baaskata on lubatud. 
 
Katasid korrata ei tohi! 



 
 

 
AUTASUSTAMINE: Karateklubi IVL autasustab 3 paremat võistlejat igas võistlusklassis, kus on 15 ja 

vähem võistlejat, karikate, medalite ja diplomitega. 
    Võistlusklassides kus on 16 ja rohkem võistlejat, antakse välja 2 pronksmedalit. 
    1. ja 2.koha omanikke autasustatakse karikate, medalite ja diplomitega ja 3.   
     koha omanikke medalite ja diplomitega. 
 

OSAVÕTUMAKS: Eesti võistlejad   
kata või kumite  1 võistlusklass 16.- EUR 
kata ja kumite  2 võistlusklassi 25.- EUR 

   team kumite   1 team  35.- EUR 
  

EKF-i mittekuuluvate klubide võistlejatele on võistlusmaks kahekordne ! 
 
Osavõtumaks tuleb võistlejatel või klubide esindajatel tasuda mandaatkomisjonis enne kaelakaardi 
vormistamist sularahas.   
Tatamile ei lasta võistlejaid, kelle eest klubi on jätnud tasumata. Eelregistreerimisel üles andmata 
jäänud Eesti sportlased peavad tasuma osavõtumaksu kahekordselt.  
 
KOMPETENTS: Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga reguleerimata küsimused  lahendatakse 

võistluste korraldustoimkonna ja kohtunikekogu poolt. 
 

KAELAKAARDID: 
 

Kõik võistlejad peavad vormistama kaelakaardi.  
NB ! KAELAKAARDI JAOKS POLE FOTOT VAJA ! 
Klubid peavad võistlusmaksud tasuma koheselt mandaatkomisjonis, tasumata karatekadele kaelakaarte ei 
vormistata. 
 
FILMIMINE JA FOTOGRAFEERIMINE: 
 
Klubid, kes soovivad filmida ja fotografeerida on kohustatud seda tegema tribüünidelt. 
Tatamide ääres tohivad filmida ja fotografeerida: 

telekanalite ja ajalehtede kutselised töötajad 
EKF poolt võistlustele määratud ametlikud fotograafid ja filmioperaatorid   

 
VõISTLUSTE PILETID: 

    Sissepääs võistlustele – TASUTA! 
 


