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VII RAHVUSVAHELINE KARATETURNIIR NOORTELE, 

KADETTIDELE, JUUNIORIDELE JA 
TÄISKASVANUTELE 

 
01.02.2014 

 
EDU-DO CUP 2014 

 
 
Korraldaja:               Spordiklubi EDU-DO  
 
Aeg :            01. veebruar 2014 Tallinnas kell 10.30 
 
Koht :            Tallinna Spordihall,  Staadioni 8/Herne 30 
 
Peakohtunik :           Dmitri Lahtikov Tel. +37255553963 
 
Peasekretär :           Rando Sirak, tel.+37256677225 
 
Mandaatkomisjon : 9.00. - 10.00 võistluspaigas 
 
Registreerimine : Võistkondade eelregistreerimine elektrooniline,  
    EKF kodulehe www.ekf.ee/eevi kaudu kuni 27.01.14. 
                                                  
Osavõtumaks :             katas või kumites 20 eur. võistleja kohta 
    katas ja kumites  30 eur. võistleja kohta 
                                                team kumite 35 eur 
                                                team kata 35 eur  
 
 
 



 

 

Võistlusklassid : 	  
                                      KATA: 
                                      Noored  
                                       Poisid: -9 a. (võib võistelda 1 kataga) 
                                       Tüdrukud: -9 a. (võib võistelda 1 kataga) 
                                       Poisid: U 12 (10-11. a). 
                                       Tüdrukud: U 12 (10-11. a). 
                                       Poisid: U 14 (12-13. a). 
                                       Tüdrukud: U 14 (12-13. a). 
                                      Kadetid 
                                       Noormehed: U 16 (14-15. a). 
                                       Neiud: U 16 (14-15. a). 
                                      Juuniorid 
                                       Noormehed: U 18 (16-17. a). 
                                       Neiud: U 18 (16-17. a). 
                                      Täiskasvanud 
                                       Mehed: 18+ 
                                       Neiud: 18+ 
 
 

                            TEAM KATA (poisid ja tüdrukud kokku): (-9 a., 10-13 a., 14-17 a.) 
 

                                      KUMITE: 
                                       Noored  
                                        Poisid ja tüdrukud koos: -7 a. ABS (1 min, kuni 3 punktini) 
                                        Poisid:  U 10 (8-9. a). -28 kg, +28 kg (1 min, kuni 3 punktini), 
                                        Tüdrukud: U 10 (8-9. a). ABS (1 min, kuni 3 punktini) 
                                        Poisid: U 12 (10-11. a). -35 kg, -40 kg,  +40 kg 
                                        Tüdrukud: U 12 (10-11. a). -40 kg, +40 kg 
                                        Poisid: U 14 (12-13. a). -45 kg, -50 kg, +50 kg. 
                                        Tüdrukud: U 14 (12-13. a). -50 kg, +50 kg	  
                                       Kadetid 
                                        Noormehed: U 16 (14-15. a). - 52 kg, -57 kg, -63 kg, + 63 kg. 
                                        Neiud: U 16 (14-15. a). - 54 kg, +54 kg. 
                                       Juuniorid 
                                        Noormehed: U 18 (16-17. a). - 61 kg, -68, -76 kg, +76 kg. 
                                        Neiud: U 18 (16-17. a). - 59 kg, +59 kg. 
                                        Täiskasvanud 
                                        Mehed: 18+ ABS (rahaline auhind). 
  
                                      TEAM KUMITE  
                                       NOORMEHED 
                                       -9 y: 3+1  
                            	  10-11 a: 3+1 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12-‐13	  a:	  3+1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14-‐15	  a:	  3+1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16-‐17	  a:	  3+1 
                                       TÜDRUKUD: 
                                       -9 a: 1 sportlane 
                                        10-11 a: 1 sportlane   
                                        12-13 a: 1 sportlane 
                                        14-15 a: 1 sportlane 
                                        16-17 a: 1 sportlane 

    
NB! Võistlejatel lubatud kaalumisel tolerants 500 grammi.   

 
	  



 

 

	  
	  
	  
 
 
Kõik võistlejad peavad mandaatkomisjonile esitama vormikohase ülesandmise lehe 
ja kõigi võistlejate isikut ning vanust tõendava dokumendi. 

      
Individuaalvõistlejate arvu ei piirata. 
 
Läbiviimiste kord : WKF võistlusmäärused 
               seitsme või enama võistleja või võistkonna osa- 
    võtul brasiilia karika süsteemis, kuue võistleja   
    või võistkonna osavõtul kahe alagrupiga ring- 
    süsteemis , väiksema arvuga võistlejate osavõtul  
    ringsüsteemis. Ringsüsteemis toimuvates kohtu- 
    mistes viiki ei tunnistata. 
Kompetents :  Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga 
    reguleerimata küsimused lahendatakse võistluste 
    kohtunikekogu või korraldustoimkonna poolt. 
 
Autasustamine : Spordiklubi EDU-DO autasustab 1. koha omanikku medali, 
diplomi ja meenega. 2. ja 3. koha omanikku medali ja diplomiga. 
 
Lugupidamisega, 
korraldustoimkonna esimees 
Konstantin Iljenko 
Tel.+372 52 58 372 www.edu-do.ee 


