
                                                       
Falco Cup - Tartu lahtised MV 
Karate Liiga III etapp 
versioon 2, uuendatud 2.11.20220 
 
 

7. november 2020  
10:00 U10, U12 ja U14 
14:00 U16, U18 ja täiskasvanud 
Ajakava võib vastavalt osalejate arvule jooksvalt muutuda. 
  
Koht:    Turu tn spordihoone, Turu 8, 51013 Tartu 
Peakohtunik:   Tiina Pajuste 
Peasekretär:   Rando Sirak, 56677225 
Korraldaja:   Gediminas Jürjo, 56658430 
  
Mandaatkomisjon:  7. november võistluspaigas 
   09:00 - 09:30 U10, U12 ja U14 
   12:30-13:00 U16, U18 ja täiskasvanud. 
   Ajakava võib vastavalt osalejate arvule jooksvalt muutuda. 
 
Kindlustus:   Sportlastel on kohustus omada tervisekindlustust 
  
Registreerimine:  Eelregistreerimine www.ekf.ee/eevi kaudu kuni 5.11.2020. Täiendav info 

Rando Sirak, e-mail rando@ekf.ee. 
Palume eelregistreerimise andmed esitada võimalikult korrektselt (õiged kategooriad, õiged nimed). 

 
Osavõtumaks:   üks kategooria 25 €, kata + kumite 35 € 
  
Võistlusklassid: 
 
Poisid U10:  -30kg; +30kg; kata (U10 väljaspool EKL arvestust) 
Tüdrukud U10: ABS; kata (U10 väljaspool EKL arvestust) 
 
Poisid U12:   -30kg; -35kg; -40kg; -45kg, +45kg; kata 
Tüdrukud U12:  -34kg; -40kg; +40kg; kata 
 
Poisid U14:   -40kg; -45kg; -50kg; -55kg; +55kg; kata 
Tüdrukud U14:  -42kg, -47kg; +47kg; kata 
 
Noormehed U16:  -52kg; -57kg; -63kg; -70kg; +70kg; kata 
Neiud U16:   -47kg; -54kg; +54kg; kata 
 
Noormehed U18:  -61kg; -68kg; -76kg; +76kg; kata 
Neiud U18:   -53kg; -59kg; +59kg; kata 
 
Mehed (18+):   -75kg; +75 kg; kata (18+ väljaspool EKL arvestust) 
Naised (18+):   ABS; kata (18+ väljaspool EKL arvestust) 
 
 



Kõik WKF võistlusmäärustega või Eesti Karate Liiga juhendiga reguleerimata küsimused 
lahendatakse võistluste kohtunikekogu või korraldustoimkonna poolt. 
Autasustamine jooksvalt pärast kaalude toimumist.  
 
Sõidu planeerimisel jälgige eelregistreerimise põhjal koostatud ajakava. Kui võimalik korraldage 
Tartusse sõit nii, et U16 ja vanemad jõuavad võistluspaika alles lõunaks, sest sportlaste 
registreerimine on planeeritud kahes vahetuses. 
09:00 – 09:30 U10, U12 ja U14 
12:30 – 13:00 U16, U18 ja täiskasvanud. 
 
Vahetused on vajalikud inimeste hajutamiseks ja võimaldab sportlastel läbida võistlus väiksema 
ajakuluga. Kui sportlase kategooria algab alles pärastlõunal ei pea varahommikuks kohale sõitma. 
 
Vahetusjalanõud on kohustuslikud! Treenerid, kohtunikud, pealtvaatajad ja parasjagu mitte 
võistlevad sportlased peavad kandma kaitsemaski. 
 


