TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED
NOORTELE, KADETTIDELE JA JUUNIORIDELE
AEG:

06. aprill 2019

KOHT:

Pirita Majandusgümnaasium, Metsavahi tee 19

KORRALDAJA:

Spordiklubi EDU-DO/Tallinna linn tel 5258372

Peakohtunik:
Peasekretär:

Dmitri Lahtikov
Rando Sirak

MANDAATKOMISJON:

kell 09:00 – 10:30 võistluspaigas

tel 5555 3963
tel 5667 7225

Võistluste algus kell 11:00.
REGISTREERIMINE:

Klubide eelregistreerimine toimub www.ekf.ee/eevi kaudu
kuni 03. aprill 2019.

OSAVÕTUMAKS:

osavõtumaks tuleb võistlejatel tasuda mandaatkomisjonis.
20 eurot
kata või kumite
30 eurot
kata ja kumite

VÕISTLUSKLASSID:

NOORED: võistluste päeval vastavalt 8-9 aastat (U10), 10-11 aastat (U12)
ja 12-13 aastat (U14) vanad
Poisid U10:
kata; -30 kg, +30 kg;
Tütarlapsed U10:
kata; absoluutkaal;
Poisid U12:
kata; -30 kg, -35 kg, -42 kg, +42 kg;
Tütarlapsed U12:
kata; -34 kg, -40 kg, +40 kg;
Poisid U14:
kata; -40 kg, -45 kg, -52 kg, +52 kg;
Tütarlapsed U14:
kata; -43 kg, -50 kg, +50 kg;
KADETID: võistluste päeval 14-15 aastat vanad
Noormehed U16:
kata; -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg;
Neiud U16:
kata; -47 kg, -54 kg, +54 kg;
JUUNIORID: võistluste päeval 16-17 aastat vanad
Noormehed U18:
kata; -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg;
Neiud U18:
kata; -53 kg, -59 kg, +59 kg;
TÄISKASVANUD: võistluste päeval vähemalt 18 aastat vanad, katas
vähemalt 16 aastat vanad
Mehed:
kata; -75 kg, +75 kg;
Naised:
kata; absoluutkaal.

LÄBIVIIMISE KORD:

WKF võistlusmäärused, noortele mugavdatud WKF võistlusmäärused.
U10, U12 ja U14 mugandatud WKF võistlusmäärused:
U10 kumite kohtumiste pikkus 1 min, selge vahe 4 punkti. Katas lubatud
kõik katad, 1 katat võib korrata kõik ringid. Kaks sportlast võistlevad
üheaegselt.

U12 ja U14 kumite kohtumiste pikkus 1,5 min, selge vahe 6 punkti. U12
võib katat korrata alates 3. ringist, kuid mitte viimast. U14 võib katat korrata
alates 4. ringist, kuid mitte viimast.
Kõigil võistlejatel peab olema kehtiv võistluskindlustus.
NB! Võistlejatel lubatud kaalumisel tolerants 500 grammi.
Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga reguleerimata küsimused
lahendatakse kas võistluste kohtunikekogu või korraldustoimkonna poolt
vastavalt pädevusele.
AUTASUSTAMINE:

Iga kaalu 3 paremat võistlejat autasustatakse medalite ja diplomitega.

