EESTI JUDOLIIDU 2012.a. VÕISTLUSJUHEND.
EESMÄRK
· Eesti paremate judokate, klubide ja treenerite selgitamine.
· Judo populariseerimine Eestis.
VÕISTLUSTE KORRALDAMINE.
Vôistlusi korraldab Eesti Judoliit koos EJL juhatuse poolt kinnitatud klubiga.
AEG, KOHT JA OSAVÕTJAD.
EESTI "A" KLASSI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 21 jaanuar 2012.a.
1996-1998.a. sündinud noormehed ja neiud.
Vôistluste korraldaja: SK „ Do“, Tartu, A le Coq Spordihoone, Ihaste tee 7
P -50; -55; -60; -66; -73; -81; 90; +90 kg
T -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; +70 kg
Vôistlusaeg: 4 minutit, „Golden Score“ 2 minutit
Nõutav vähemalt 4. kyu.
Valutehnikad ei ole lubatud
Loosimine: 21.01.2012.a. kell 11.00 võistluspaigas
Nimeline ülesandmine eraldi poiste ja tüdrukute kohta kaalukategooriate järgi
vastavalt vormile esitada hiljemalt 18.01.2012.a. Eesti Judoliidule.
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 22 jaanuar 2012.a.
1996.a. ja varem sündinud mehed ja naised.
Vôistluste korraldaja: SK „ Do“, Tartu, A le Coq Spordihoone, Ihaste tee 7
M -60; -66 ; -73; -81; -90; -100; +100kg
N -48; -52; -57 ; -63; -70; -78; +78 kg
Vôistlusaeg: 5 minutit, „Golden Score“ 3 minutit
Nõutav vähemalt 3. kyu ning VALGE JA SININE KIMONO
Loosimine: 22.01.2012.a. kell 11.00 võistluspaigas
Nimeline ülesandmine eraldi meeste ja naiste kohta kaalukategooriate järgi
vastavalt vormile esitada hiljemalt 18.01.2011.a. Eesti Judoliidule.

EESTI "B" KLASSI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 24 märts 2012.a.
1998-2000.a. sündinud poeglapsed ja tütarlapsed.
Vôistluste korraldaja: SK „0okami“ Tallinn
P: -34; -38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; -73; +73 kg
T: -36; -40; -44; -48; -52; -57; -+57 kg
Võistlusaeg: 3 minutit, „Golden Score“ 1 minut.
Loosimine: 24.03.2012.a. kell 11.00 võistluspaigas
Kägistamis- ja valutehnika on keelatud.
Nimeline ülesandmine eraldi meeste ja naiste kohta kaalukategooriate järgi
vastavalt vormile esitada hiljemalt 21.03.2012.a. Eesti Judoliidule.
EESTI JUUNIORIDE MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 25 märts 2012.a.
1993-1996.a. sündinud noormehed ja neiud.
Vôistluste korraldaja: : SK „0okami“ Tallinn
M -55; -60; -66; -73; -81; -90; -100; +100 kg
N -44; -48; -52; -57; -63; -70; -78; +78 kg
Vôistlusaeg: 4 minutit, „Golden Score“ 2 minutit
Nõutav vähemalt 3. kyu ning VALGE JA SININE KIMONO
Loosimine: 25.03.2012.a., kell 11.00 võistluspaigas
Nimeline ülesandmine eraldi meeste ja naiste kohta kaalukategooriate järgi
vastavalt vormile esitada hiljemalt 21.03.2012.a. Eesti Judoliidule.
EESTI "C" KLASSI MEISTRIVÕISTLUSED
Aeg: 05 mai 2012.a.
2000-2002.a. sünd. poeglapsed ja tütarlapsed.
Vôistluste korraldaja: SK „Rei“ Võru Spordikeskus Räpina Mnt. 3a
P -27; -30; -34; -38;- 42; -46; -50; -55; -60; +60 kg
T -28; -32; -36; -40; -44; -48; +48 kg
Vôistlusaeg: 3 minutit, „Golden Score“ 1 minut.

Kägistamis- ja valutehnika on keelatud.
Nôutav vähemalt 5. kyu.
Loosimine: 05.05.2012.a. kell 11.00 võistluspaigas
Nimeline ülesandmine eraldi poiste ja tüdrukute kohta kaalukategooriate järgi
vastavalt vormile esitada hiljemalt 02.05.2012.a. Eesti Judoliidule.
ABSOLUUTKAALU EESTI MV
K. Keeraku memoriaali ajal 2010.a.
1996.a. ja varem sündinud mehed ja naised.
Vôistluste korraldaja: Spordiklubi „D0“, Tartu
Vôistluspaik: A Le Coq Spordihoone, Ihaste tee 7, Tartu
M -absoluutkaal
N -absoluutkaal
Vôistlusaeg : 5 minutit, „Golden Score“ 3 minutit
Nõutav vähemalt 3. kyu ning VALGE JA SININE KIMONO
Ülesandmine: Võistluspäeval kuni kella 13.00-ni
Loosimine: võistluspaigas kell 13.15
KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSED
Aeg: 01 detsembril 2012.a.
1996.a. ja varem sündinud mehed
1996.a. ja hiljem sündinud noormehed
Vôistluste korraldaja: : SK „ Do“, Tartu, A le Coq Spordihoone, Ihaste tee 7
Kaalukategooriad:
M -66; -73; -81; -90;+90
P -50; -55; -60; -66; -73; -81; +81
Vôistlusaeg: Mehed 5 min, „GS“ 3 minutit, A klass 4 minutit, „GS“ 3 minutit
Loosimine: 01.12.2012.a. kell 11.00 võistluspaigas
NB! Nimeline ülesandmine eraldi meeste ja noorte kohta vastavalt vormile
esitada hiljemalt 28.11.2012.a. Eesti Judoliidule
Võistkondade koosseisude muutmine on klubisiseselt võimalik ka
võistluspäeva hommikul.
Täiskasvanutel võib madalama kaalukategooria võistleja võistelda ka
järgmises kaalus, kuid mitte samas kohtumises.

ÜLDEESKIRJAD.
1. Individuaalsetel tiitlivõistlustel saavad osaleda ainult EJL liikmesorganisatsiooni
sportlased, kes omavad Eesti kodakonsust või elamisluba Eestis. Karikavõistlustel on
täiskasvanute võistkonnas ühes kohtumises lubatud kasutada kahte ja A kl.
võistkonnas ühes kohtumises kolme välisvõistlejat. Välisvõistleja klubilt peab olema
kirjalik nõusolek sportlase(te) võistlemiseks teise klubi eest Eesti karikavõistlustel.
Klubi kirjalik luba tuleb esitada kaalumisel.
2. Vôistkondade ja treenerite paremusjärjestus selgitatakse kohtade kvaliteedi alusel
eraldi naiste ja meeste arvestuses igas vanuserühmas.
3. Vôistkonna suurus ei ole piiratud.
4. Nimeline ülesandmine kehakaalude järgi vastavalt vormile esitada juhendis
nôutud ajaks Eesti Judoliidule interneti teel või elektrooniliselt e-posti teel.
Hilinejatel tuleb tasuda kolmekordne osavôtumaks kôigi vôistlejate eest, millest 50%
laekub Eesti Judoliidule.
5. Lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon. Vôistluste
läbiviimisega seotud kulud kannab vôistlusi läbiviiv organisatsioon.
6. Vôistlused viiakse läbi IJF määruste järgi. (välja arvatud lohutusringid, mis
peetakse poolfinalistidest)
a) 6 vôi enam vôistlejat - olümpiasüsteemis topelt lohutusringiga;
b) 5 vôi vähem vôistlejat - ringisüsteemis.
Matšiks kulunud aeg tuleb fikseerida ringisüsteemis toimuvatel võistlustel.
Klubide karikavõistlustel on paremusjärjestuse selgitamise aluseks ringisüsteemis
saavutatud meeskondlikud võidud. Nende võrdsuse korral individuaalsed võidud.
Individuaalvõistlustel on ringisüsteemis võrdselt võite saavutanud sportlaste vahelise
paremusjärjestuse selgitamise aluseks saavutatud võidud, seejärel saadud tehnilised
punktid, nende võrdsuse korral omavahelise kohtumise tulemus ning matšiks
kulunud
aeg.
Kõikidel võistlustel (sh. EKV) toimib "Golden Score" süsteem,
7. Vôistleja isikut tôendava dokumendina kehtib kaalumisel ainult EJL judopass.
EJL judopassi mitteesitamisel (kadunud, koju ununenud jne,) tuleb sportlasel esitada
kaalumisel pass või ID kaart ning tasuda kahekordne stardimaks, millest
50 % laekub EJL-le. Judopassi olemasolu või mitteolemasolu kontrollib EJL esindaja.
Judopassi mitteolemasolu korral sportlast võistlema ei lubata ja stardiraha ei

tagastata. Kohtunikel on õigus nõuda kaalumisel võistlejalt tema andmete
õigsuse kontrollimiseks pildiga isikutunnistuse esitamist.
8. Kôikide vôistluste mandaatkomisjon töötab vôistluseelsel päeval kell 19.0020.00, millal võistkonna esindajal on võimalik teha muudatusi ülesandmislehel.
Peale mandaatkomisjoni töö lõppu võistlejaid ülesandmislehele juurde
lisada ei saa.
9. Kaalumisel on võistlejatel, kes on läbinud mandaadi, lubatud vahetada
kaalukategooriat.
10. Sportlastel peab olema läbitud arstlik tervisekontroll. EJL ja võistlusi korraldav
klubi ei vastuta osavõtjate tervisliku seisundi eest.
KAALUMINE
Ametlik vôistlejate kaalumine kôigil vôistlustel toimub vôistluspäeval
10.00-10.45.
Mitteametlik kaalumine: 9.00-10.00
Kõikide vôistluste algus: 12.00.
SPORTLANE VÕIB AMETLIKUL KAALUMISEL KAALUDA ÜHE KORRA.
LOOSIMINE
Loosimine: 11.00 võistluspaigas
Loosimise viib läbi peakohtunik koos EJL esindajaga.
Lahku loositakse
•

Eelmise aasta antud kaalukategooria finalistid

•

Iga klubi 2 paremat sportlast kaalukategoorias

Lahku loosimise tingimused.
1. Klubi ülesandmislehel (mis laekub EJL-tu vastavalt juhendis määratud ajal)
peavd KÕIK sportlased vastavalt kaalukategooriatele olema seatud pingeritta.
Juhul kui seda ei ole tehtud,lahkuloosimist ei toimu.
2. Juhul kui keegi pingeritta seatud sportlastest ei läbi kaalumist, liiguvad kõik
sportlased ühe koha võrra ülespoole.
3. Juhul kui loosi tulemusena (vastavat programmi seni veel ei ole, mis sportlase
lahku loosiks kindlasti) klubi kaks pingerea paremat satuvad tabeli ühele
poolele, siis pingerea paremuselt teine spotlane paigutatakse tabeli teisele
poolele pingerea kõige viimase sportlase asemele ja see omakorda liigub

asendatud sportlase asemele. Juhul kui pingerea viimane sportlane asub
samuti 2 pingerea esimesega samal poolel, asetatakse pingerea teine
sportlane tabeli teisel poolele pingerea eelviimase sportlase asemele jne.
Eraldi alagruppidesse loositakse
Eelmise aasta antud kaalukategooria medalistid.
STARDIMAKS
· "C" klassi MV

10 EUR

· "B" klassi MV

10 EUR

· "A" klassi MV

10 EUR

· Juuniorid

10 EUR

· Täiskasvanud

10 EUR

Stardimaks laekub korraldavale organisatsioonile.
Stardimaksu vôib tasuda ülekandega vôi sularahas vôistluspaigas.
KOHTUNIKUD
Võistlusi teenindavad tatamikohtunikud kindlustab EJL KOHTUNIKE KOGU ja
abikohtunikud võistlusi korraldav klubi.
AUTASUSTAMINE.
Iga kaalukategooria esimest kolme autasustatakse vastava medali ja diplomiga.
Võitja treenerit autasustatakse medaliga "Võitja treener". Võistkondlikus arvestuses
kolme esimest võistkonda eraldi meeste ja naiste arvestuses autasustatakse vastava
karikaga. Eesti karikavôistluste esikolmikut autasustatakse karika ja
diplomiga.

Kôik juhendis määratlemata küsimused lahendab antud vôistluste peakohtunik
koos EJL esindajaga.

