
EESTI KARATE LIIGA (EKL) 

ÜLDJUHEND 

Kinnitatud EKL juhatuse koosolekul 24.09.2022 

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) Aleksandr Zõkov Spordiklubi Budo 

3) Priit Seli   Karateklubi IVL 

4) Lauri Mengel  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 ja peasekretär kinnitatakse iga hooaja alguses EKL juhatuse poolt. 

1.3. Võistluste peasekretär vastutab iga etappi võistlustulemuste ja EKL üldarvestuse 

jooksva vormistamise eest. Iga etapi järel arvestab EKL peasekretär etapil saadud 

punktid ja vormistab kategooriate EKL koontabeli, mis avalikustatakse EKF 

koduleheküljel. 

 

2. VÕISTLEJAD: 

2.1. Juunioride liiga (U18). Juunioride liigas võistlevad karatekad, kes on võistluste 

toimumise päeval 16-17 aastat vanad. 

Võistlusklassid:  

Noormehed U18:  kata / -61kg / -68kg / -76kg / +76kg 

Neiud U18:   kata / -48kg / -53kg / -59kg / -66kg / +66kg 

2.2. Kadettide liiga (U16). Kadettide  liigas võistlevad karatekad, kes on võistluste 

toimumise päeval 14-15 aastat vanad. 

 

Võistlusklassid: 

Noormehed U16:  kata / -52kg / -57kg / -63kg / -70kg / +70kg 

Neiud U16:   kata / -47kg / -54kg / -61kg / +61kg 

 

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:   kata / -30kg / -35kg / -40kg / -45kg / +45kg 

Tüdrukud U12:  kata / -34kg / -40kg / +40kg 

Poisid U14:   kata / -40kg / -45kg / -50kg / -55kg / +55kg 

Tüdrukud U14:  kata / -42kg / -47kg / -52kg / +52kg 

Kui kumite võistlusklassis on ainult 1 sportlane, siis võistlusmaksu tasumisel 

väljastatakse talle esikoha punktid, auhinnad ja vastava kaalu Liiga punktid 

koondarvestusse. Samas antakse talle soovi korral võimalus võistelda üks 

kaalukategooria raskemas võistlusklassis, kui tasutakse täiendav osavõtumaks mitmes 

kategoorias osalemise eest. Kui sportlane on antud üksinda üles selle vanuseklassi kõige 

raskemas kategoorias, siis madalamas kategoorias osalemine pole lubatud. 

 

3. VÕISTLUSTE MANDAAT 

3.1. Võistluste mandaadis peab võistleja esitama isikut tõendava dokumendi, mis vastab 

Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.  

3.2. Lisaks eelmainitule aktsepteeritakse võistluste mandaadis isikut tõendava 

dokumendina ka karatepassi, mis on välja antud või registreeritud Eesti Karate 

Föderatsioonis (EKF). 

3.3. Võistlejal peab olema ette näidata kehtiv õnnetusjuhtumi kindlustuse poliis. 

3.4. EKF karatepassi vormistamiseks peab liikmesklubidel olema esitatud vormikohane 

avaldus hiljemalt 7 päeva enne järgmist EKL etappi, sellisel juhul väljastatakse või 

vormistatakse turniiril karatepass. 

3.5. Võistlejatel on kaalumisel lubatud tolerants 500 grammi. 

 

 

4. VÕISTLUSMÄÄRUSED: 

4.1. EKL etappide läbiviimisel rakendatakse hetkel kehtivaid WKF võistlusmääruseid. 

4.2. NL-s rakendatakse mugandatud WKF võistlusmääruseid.  

Kohtumise pikkus on 1,5 min, kohtumine kestab seni, kuni üks sportlane saavutab 

selge vahe 6 punkti. 

4.3. Võistlusklassides antakse välja 1 kolmas koht, Tallinn Bulldogil antakse välja 2 

kolmandat kohta. Ka teistel etappidel on korraldajatel õigus välja anda 2 kolmandat 

kohta. 

4.4. Võistlussüsteem: 

4.4.1. Kumites Brasiilia karika süsteem; 

4.4.2. Kui võistlusklassis on 3 võistlejat, siis rakendatakse ringsüsteemi (Round 

Robin); 

4.4.3. Kata: 

Vanuses U12 ja U14 vabakata. 

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. 

 



 

5. EKL ETAPPIDE PUNKTIDE ARVESTAMISE SÜSTEEM 

 

5.1. Iga etapi 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  

5.2. Kõikide etappide punktid liidetakse ja hooaja viimase etapi järel selgitatakse EKL 

paremusjärjestus. 

5.3. Kui kaks või enam võistlejat saavutavad kokkuvõttes ühepalju punkte, siis neist 

parem on sportlane, 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. 

 

6. OSAVÕTUMAKS 

6.1. EKL etappide korraldajad võivad vastavalt oma äranägemisele ja vajadusele määrata 

etappide osavõtumaksu, aga EKF liikmesklubi poolt üles antud sportlastele, kellel 

on EKF-is registreeritud karatepass ja/või kehtiv EKF litsents, peab osavõtumaks 

olema ühes kategoorias 30€, kahes kategoorias 45€ ja kolmes kategoorias 

osalemise korral 55€. 

 

7. EKL ETAPID 

7.1. Corpore Cup – Karateklubi Corpore 

7.2. Tallinn Open – Spordiklubi Taifu 

7.3. Falco Cup – Karateklubi Falco 

7.4. EDU-Do Cup – Spordiklubi EDU-DO 

7.5. Tallinna Bulldog – Karateklubi IVL 

7.6. Budo Cup – Spordiklubi Budo 

 

8. AUTASUSTAMINE 

8.1. Iga etapi iga kategooria esikolmikut autasustatakse vähemalt medali ja diplomiga. Iga 

kategooria esikohale lisandub täiendav meene, milleks sobib karikas või auhind etapi 

korraldaja valikul. Etappide korraldajad võivad vastavalt võimalustele jagada 

meeneid ka teistele poodiumikohtadele. 

8.2. Iga võistlusklassi esikolmikule antakse EKL hooaja lõppvõistlusel üldarvestuse 

karikad. Karikate koguväärtus lepitaks etappide korraldajate poolt kokku iga hooaja 

puhul eraldi. Liiga üldarvestuse karikate peale kuluv summa jagatakse võrdselt 

vastava hooaja etappide korraldajate vahel. Liiga karikad tellib, ostab ja jagab Eesti 

Karate Föderatsioon. Iga etapi korraldaja tasub Liiga üldarvestuse karikate eest EKF-

i poolt esitatud arve alusel. Kui EKF juhatus otsustab EKL-i üldarvestuse karikate 

soetamisel toetada, siis liiga etappide korraldajatele arveid ei esitata või esitatakse 

vastavalt EKF toetusele vähendatud mahus. 

Üldarvestuse karikatega autasustatakse ka välisriikide võistlejaid, kes tulevad 

kokkuvõttes esikolmiku kohtadele. 

 

9. Maksed EKF kohtunike fondi. 

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

vastavalt võistluse peasekretäri poolt koostatud aruandele EKL etapi läbiviinud klubile 

sellekohase arve. 



 

10. EKL üldjuhend jõustub selle allkirjastamise hetkest ning kehtib seni kuni tekib vajadus 

muudatusteks. Muudatuste tegemiseks esitab EKL juhatuse liige ülejäänud juhatusele 

vastava ettepaneku. Ettepanekut arutatakse ühiselt ja muudatus pannakse juhatuses 

hääletusele. Rohkem kui ½ poolthäälte korral võetakse muudatus vastu ja muudetud 

EKL juhend kinnitatakse EKL juhatuse liikmete allkirjadega. 

 

EKL juhatuse liikmete allkirjad 

Corpore  Heino Nõel 

Taifu   Igor Gerastsenko 

Budo   Aleksandr Zõkov 

Falco   Lauri Mengel 

Edu-do   Konstatin Iljenko 

IVL   Priit Seli 


