
 

 

 

 

2022 EESTI KARATE FÖDERATSIOONI KLUBIDE 

VABA KATA ESIVÕISTLUSED 

 

NOORTELE,  KADETTIDELE ja TÄISKASVANUTELE   

VÕISTLUSJUHEND  

 

KORRALDAJA:  Eesti Karate Föderatsioon 

Tondi 84, Tallinn    tel  6398 776 

e-mail  info@ekf.ee 

Peakohtunik: Igor Neemre 

Peasekretär: Rando Sirak  tel  5667 7225 

 

LÄBIVIIJA:   EESTI KARATE FÖDERATSIOON  

Mehis Kard     tel  58 601755 

 

AEG & KOHT:            05.02.2022 a. Tallinna Spordihallis, Herne tn.30    

               Mandaatkomisjon:    kell 10:00 – 10:15  

Mandaatkomisjonis kontrollitakse k õ i g i võistlejate dokumente! 

 

Võistluste algus:   kata:  11:30 

               Täpsem ajakava selgub pärast registreerimist võib muutuda! 

 

KARATE VABA KATA VÕISTLUSKLASSID:         

NOORED: võistluste päeval vastavalt 10-11 aastat ja 12-13 aastat 

Poisid U12:   kata 

Tütarlapsed U12:  kata 

Poisid U14:   kata  

Tütarlapsed U14:  kata  

KADETID: võistluste päeval 14-15 aastat  

Noormehed U16: kata 

Neiud U16:   kata  

TÄISKASVANUD: võistluste päeval 16- aastased või vanemad 

MEHED:  kata 

               NAISED: kata  

Katat võib korrata U12 ja U14 alates 3. ringist U16 ja täiskasvanud alates  4. ringist, kuid mitte viimast! 

 

Võistlejad:          

• Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad isikud 

• Klubide sportlased, kes ei osale Eesti meistrivõistlustel 

• Eesti MV osalevate klubide võistlejad ei saa osaleda vaba kata esivõistlustel 

 

Kõik klubid peavad mandaatkomisjonile esitama võistlejate isikut ja vanust 

tõendava dokumendi: 

kehtiva EKF karatepassi, 

ID kaardi või Eesti passi. 

Kirjaliku tervisetõendi – täiskasvanul sportlasel lasub endal vastutus tervise eest ja 

kuni 18. aastastel noorsportlastel vastutab tervise eest tema lapsevanem või 

hooldusõigusega  isik. 

                           

Tähtajaliselt mitteregistreerunud (kuni 03.02.2022) ja/või seisuga 03.02.2022   

EKF liikmemaksu mittetasunud EKF liikmesklubid tasuvad osavõtumaksu 60 EUR 

ühe võistkonna kohta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTREERIMINE:  

Eelregistreerimine www.ekf.ee/eevi kaudu kuni 03.02.2022. Selle põhjal 

tehakse arved osavõtumaksu tasumiseks, mis peab laekuma enne võistluste  

algust. Täiendav info Rando Sirak, e-mail rando@ekf.ee. Eelregistreerimise 

seis avaldatakse EKF kodulehel EKF kodulehel  04.02.2022. 

 

LÄBIVIIMISE KORD: aluseks võetakseWKF võistlusmäärused, noortele mugandatud WKF 

võistlusmäärused. 

 Täpsemad reeglid lepitakse kokku võistluspaiagas. 

katas: brasiilia karika süsteemis. 

 

AUTASUSTAMINE: Eesti Karate Föderatsioon autasustab 3 paremat võistlejat igas 

võistlusklassis medalite ja diplomitega. 

 

OSAVÕTUMAKS:   osavõtumaks tuleb võistlejatel tasuda mandaatkomisjonis 

 kata 20 € 
  

Eelregistreerimisel üles andmata jäänud ning karatepassita individuaalsportlased peavad tasuma 

osavõtumaksu kahekordselt. 

 

Klubi sportlasi, kelle klubil on võlgnevus alaliidu ees seisuga 03.02.2022,  tiitlivõistlustele ei lubata! 

 

KOHTUNIKUD: Kõik osalevad karateklubid või –liidud peavad andma võistluste 

kohtunikekogu käsutusse vähemalt 1 kohtuniku. 

Maksimaalselt saab 1 klubi või liit võistlustele välja panna kuni 3 

kohtunikku. 

       

Protesti maksumus võistlustel on 65 eurot. 

 

KOMPETENTS: Kõik võistlusmäärustega või võistlusjuhendiga reguleerimata küsimused 

lahendatakse kas võistluste kohtunike kogu või korraldustoimkonna poolt vastavalt pädevusele. 

 EESTI KARATE FÖDERATSIOON  www.ekf.ee 

 

http://www.ekf.ee/eevi
mailto:rando@ekf.ee
http://ekf.ee/ekf/index.php?id=30&snd_id=333&date=2018-03-24
http://www.ekf.ee/
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