
 

 

  

 
 
 
 
 

ESTONIAN OPEN  2014 
 

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

   
AJAKAVA: MANDAATKOMISJON 

   
28.veebruar 2014 18:00-21:00 Hotell Olümpia konverentsikeskuse ruum  

 Tallinna klubid, välisvõistlejad 
01. märts 2014 8:30-10:30 Kalevi Spordihall 

 
  VÕISTLUSED 

 
01. märts 2014     

11:00 - 12:00  kadettide, juunioride ja täiskasvanute kata 
12:00 - 14:30  täiskasvanute kumite eel- ja lohutusringid 
14:30 - 16:00  U21 ja U18 juunioride kumite 
15:00 - 17.00  kadettide kumite 
17:00 - 18:30  meeste Open eel- ja lohutusringid 
18.30 - 20.00  seenioride, juunioride ja kadettide team kumite 
20:00 - 20:30  avatseremoonia  
20:30 - 21:30  täiskasvanute finaalid; autasustamine 
   

KORRALDAJA: Eesti Karate Föderatsioon tel 6398 776 
 

Peakohtunik   Dmitri Teplõhh mobiil 56909680 
e-mail teplyhh@gmail.com  

     Tehnilised küsimused Mehis Kard             mobiil  5860 1755 
  e-mail info@ekf.ee    

 

REGISTREERIMINE:  
Eelregistreerimine toimub Eesti Karate Föderatsiooni veebiaadressil 
www.ekf.ee/eevi kuni 25.02.2014.  
Mandaatkomisjon võib mõjuvatel põhjustel lubada võistlema eelregistreerimata 
jäänud võistkondi ja teha muudatusi võistkondade koosseisus. 

 

TÄISKASVANUTE VÕISTLUSKLASSID 
MEHED:  KATA, KUMITE  -60, -67, -75, -84, +84 kg, open 
NAISED:  KATA, KUMITE  -55, -65, +65 kg 
 
Võistlejate miinimumvanus: katas nii meestel kui naistel 16 aastat; kumites 18 aastat. 
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JUUNIORIDE U21 VÕISTLUSKLASSID 
NOORMEHED (18-20 a): kata, kumite -72, +72 kg 

NEIUD (18-20 a):   kata, kumite open 
 
JUUNIORIDE U18 VÕISTLUSKLASSID 

NOORMEHED (16-17 a): kata, kumite -55, -61, -68, -76, +76 kg 
NEIUD (16-17 a):   kata, kumite -53, -59, +59 kg 
 

KADETTIDE U16 VÕISTLUSKLASSID 
NOORMEHED (14-15 a): kata, kumite -52, -57 -63, -70, +70 kg 

NEIUD (14-15 a):   kata, kumite -47, -54, +54 kg 
 

TEAM KUMITE 

TÄISKASVANUD 
MEHED:  3+1 

NAISED:  3+1 
JUUNIORID U18 
NOORMEHED:  3+1 

KADETID U16   
NOORMEHED:  3+1 
NEIUDE U18 ja U16 TEAM KUMITE 

Võistlejate järjestus Võistlejate vanus 

1 U18 

2 U16 

3 U18 

       
Kaalumisel tolerants 500g. 
 

Kõik võistlejad / klubid peavad mandaatkomisjonile esitama 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 brasiilia karika süsteemis ühe 3. kohaga,  
  meeste openis kahe 3. kohaga 

Kolme või väiksema arvu võistlejate korral on võistluste korraldajal õigus 
kaalukategooriaid liita. 

                                 
AUTASUSTAMINE: Eesti Karate Föderatsioon autasustab 3 paremat võistlejat igas  

võistlusklassis medalite ja meenetega. Meeste open kehakaalus 
autasustatakse esimese, teise ja kaht kolmanda koha võitjat rahaliste 
auhindadega. 

 

 
OSAVÕTUMAKS: Eesti  kadetid, juuniorid, täiskasvanud 1 võistlusklass 20 EUR 
   kadetid, juuniorid, täiskasvanud kata + kumite  30 EUR  



 

   team kumite       40 EUR  
   täiskasvanute Eesti I meeste ja naiste koondis  tasuta  

    
 
Osavõtumaks tuleb võistlejatel mandaatkomisjonis tasuda sularahas.   
Tatamile ei lasta võistlejaid, kelle eest võistlusmaks on jäetud tasumata. Eelregistreerimisel 
õigeaegselt üles andmata jäänud sportlased peavad osavõtumaksu tasuma kahekordselt.  
 

KAELAKAARDID: 
 
Kõik võistlejad ja treenerid peavad vormistama kaelakaardi.  
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   

 
KOMPETENTS: Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga reguleerimata küsimused  

lahendatakse võistluste korraldaja ja kohtunikekogu poolt. 
   
VÕISTLUSTE PILETID:  Sissepääs võistlustele  – TASUTA! 


