EESTI KARATE LIIGA (EKL) 2020/2021
ÜLDJUHEND
XXV HOOAEG
1.

EKL KORRALDAMINE:

1.1. Eesti Karate Liigat korraldab EKL juhatus. EKL juhatus koosneb EKL etappe
korraldavate klubide esindajatest, igast klubist üks isik.
Kui EKL-iga soovib liituda uus klubi, siis klubi esindaja on 1 aasta ilma hääleõiguseta
vaatleja liige. EKL juhatus hindab uue etapi korraldamist, kui uue korraldaja 1 aasta
turniir on korraldatud EKL üldjuhendi järgi, siis uue klubi esindaja saab juhatuse liikme
staatuse.
1.
Heino Nõel
Karateklubi Corpore
2.
Aleksander Zõkov Spordiklubi Budo
3.
Priit Seli
Karateklubi IVL
4.
Gediminas Jürjo
Karateklubi Falco
5.
Konstatin Iljenko
Spordiklubi EDU-Do
6.
Igor Gerastsenko
Spordiklubi Taifu
1.2. Iga konkreetset EKL etappi viib läbi klubi võistluste korraldustoimkond. Võistluste
peakohtunik on Dmitri Lahtikov ja peasekretär Rando Sirak.
1.3. Võistluste peasekretär vastutab võistlustulemuste üldprotokolli õige ja vigadeta
vormistamise eest. Üldprotokolli excel tabeli kujul peab ja teeb muudatusi võistluste
peasekretär. Etapi korraldaja poolt vigade avastamisel tuleb need kõrvaldada 2 päeva jooksul.
Protokolli kinnitamisel avaldatakse need EKF koduleheküljel.
2.

VÕISTLEJAD:

2.1. Juunioride liiga (U18). Juunioride liigas võistlevad karatekad, kes on võistluste
toimumise päeval 16-17 aastat vanad.
Võistlusklassid:
Noormehed:
Neiud:

Kata; -61 kg; -68 kg; -76 kg; +76 kg
Kata; -53 kg; -59 kg; +59 kg

2.2
Kadettide liiga (U16). Kadettide liigas võistlevad karatekad, kes on võistluste
toimumise päeval 14-15 aastat vanad.
Võistlusklassid:
Noormehed:
Neiud:

Kata; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; +70 kg
Kata; -47 kg; -54 kg; +54 kg

2.3. Noorte liiga (NL). NL nooremas vanusegrupis (U12) võistlevad noored, kes on
võistluste päeval 10 -11 aastat vanad. Vanemas vanusegrupis (U14) võistlevad noored, kes on
võistluste päeval 12-13 aastat vanad.
Võistlusklassid:
Poisid U12:
Tüdrukud U12:
Poisid U14:
Tüdrukud U14:

Kata; -30 kg; -35 kg; -40 kg, -45 kg +45 kg – uued kaalud
Kata; -34 kg; -40 kg; +40 kg
Kata; -40 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg +55 kg – uued kaalud
Kata; -42 kg, -47 kg; +47 kg – uued kaalud

2.4. Kui kumite võistlusklassis on ainult 1 sportlane, siis võistlusmaksu tasumisel
väljastatakse talle esikoha punktid ja auhinnad . Samas antakse talle soovi korral
võimalus võistelda 1 kaalukategooria raskemas võistlusklassis, kui klubi tasub lisaks 10
eurot.
2.5.

Võistluste mandaat:

Võistluste mandaadis peab võistlejal olema kaasas isikut tõendava dokumendina kehtiv
karatepass, mis on välja antud või registreeritud Eesti Karate Föderatsioonis (EKF) ning
kehtiv võistluskindlustus.
EKF karatepassi vormistamiseks peab liikmesklubidel olema esitatud vormikohane avaldus
hiljemalt 7 päeva enne järgmist EKL etappi, sellisel juhul väljastatakse või vormistatakse
turniiril karatepass.
NB!

Võistlejatel on kaalumisel lubatud tolerants 500 grammi.

3.

VÕISTLUSMÄÄRUSED:

WKF võistlusmäärused.
NL-s rakendatakse mugandatud WKF võistlusmääruseid.
Võistlusklassides antakse välja 1 kolmas koht, Tallinn Bulldogil antakse välja 2 kolmandat
kohta. Ka teistel etappidel on korraldajatel õigus välja anda 2 kolmandat kohta.
3.1. NL võistlusklassid kumites:
Kohtumise pikkus on 1,5 min, kohtumine kestab seni, kuni üks sportlane saavutab selge vahe
6 punkti.
3.2.

Võistlussüsteem:
3.2.1. Kumite. Brasiilia karika süsteem;
3.2.2. Kui võistlusklassis on 3 võistlejat, siis rakendatakse ringsüsteemi
3.2.3 Kata:
U10 katat võib korrata, kaks sportlast võistlevad üheaegselt,
U12 katat võib korrata alates kolmandast ringist, välja arvatud viimast.
U14 katat võib korrata alates neljandast ringist, välja arvatud viimast,
kadetid, juuniorid WKF reeglid.
3.2.4. Katas vanuses U12 ja U14 vabakata.
Katat võib korrata U12 alates 3.ringist ja teised alates 4. ringist, kuid mitte viimast.

4.

EKL etappide punktide arvestamise süsteem

4.1. Tallinna Buldogi ja Budo Cupi (mai 2021) kõikide võistlusklasside 7 paremat saavad
edetabelipunkte:
I koht -15 punkti
II koht -12 punkti
III koht -9 punkti
IV koht -7 punkti
V koht -5 punkti
VI koht -3 punkti VII koht -1 punkt
4.2. Ülejäänud etappide kõikide võistlusklasside 6 paremat saavad edetabelipunkte:
I koht -12 punkti
II koht -9 punkti
III koht -7 punkti
IV koht -5 punkti
V koht -3 punkti
VI koht -1 punkt
4.3.

Kõikide etappide punktid liidetakse ja selgitatakse EKL paremusjärjestus.

4.4. Kui kaks või enam võistlejat saavutavad kokkuvõttes ühepalju punkte, siis on parem
neist karateka, kes on saavutanud enam kõrgemaid kohti, kui see näitaja on võrdne, siis on
parem see, kes viimasel etapil saavutab kõrgema koha. Kui ka see näitaja on võrdne, on kohad
võrdsed ja vajadusel väljastatakse mõlemale samaväärne auhind.
5.

OSAVÕTUMAKS:

Igal etapil on ühe võistleja osavõtumaks:
Välisriikide võistlejate osavõtumaks:

kata 25 €, kumite 25 € ja kata+kumite 35 €
katas 30 €, kumites 30 €

Juhul, kui võistlejal ei ole karatepassi, tasub ta osavõtumaksu kahekordselt. EKF-i
mittekuuluvate klubide võistlejate osavõtumaksude suurus on kahekordne.
6.

EKL VÕISTLUSKALENDER:

1.

etapp

26.09.2020

Corpore Cup

Corpore

Pärnu

2.

etapp

10.10.2020

Tallinn Open

Taifu

Tallinn

3.

etapp

24.10.2020

Budo Cup

Budo

Tallinn

4.

etapp

07.11.2020

Falco Cup

Falco

Tartu

5.

etapp

06.02.2021

Edu-do Cup

Edu-Do

Tallinn

6.

etapp

06.03.2021

Tallinna Bulldog

IVL

Tallinn

7.

etapp

22.05.2021

Budo Cup

Budo

Tallinn

7.

AUTASUSTAMINE.

7.1. EKL etappidel:
NL, KL, ja JL 3 paremat autasustatakse võistlusi korraldava
klubi poolt erinevate auhindadega, mille väärtus peab olema vähemalt:
I koht 20 € , II koht 16 €, III koht 13 €

7.2. Üldarvestuse karikate väärtus ( iga vanuseklassi 1., 2., 3. kohale) kokku on 1000 1200 €, mille eest tasub iga etapi korraldaja EKF-i 170-200 €. Karikad tellib ja toob
lõppvõistlusele EKF. Üldarvestuse karikatega autasustatakse ka välisriikide võistlejaid, kes
tulevad kokkuvõttes esikolmiku kohtadele.
8.

Maksed EKF kohtunike fondi.

Iga etapi korraldaja tasub 1 euro võistleja kohta EKF kohtunike fondi.
9.
10.

EKL üldjuhend jõustub Corpore Cupil Pärnus 26.09.2020
EKL üldjuhend kehtib Budo Cupini kuni 22.05.2021
EKL juhatuse liikmete allkirjad:
Nõel

Corpore

Heino

Taifu

Igor Gerastsenko

Budo

Aleksandr Zõkov

Falco

Gediminas Jürjo

Edu-do

Konstatin Iljenko

IVL

Priit Seli

