Eesti Judo Karikasari 2011
Juhend
1. Eesmärk:
• Eesti parimate „A”,”B”,”C” ja „D” klassi judokate välja selgitamine
• Judo populariseerimine Eestis
2. Võistluste korraldamine
Võistlusi viib läbi korraldajaklubi koostöös Eesti Judoliiduga. Korraldajaklubi ja Liidu
õigused ja kohustused võistluste korraldamisel sätestatakse lepinguga.
3. Võistluste aeg, koht ja osavõtjad
Eesti Judo Karikasarja etapid toimuvad
1.
2.
3.
4.

etapp
etapp
etapp
etapp

Abloy Judoturniir Tallinn Cup 2011
Võru Kevad
Narva Rahvusvaheline judoturniir
Keeraku laste judopäev Tartus

12.-13.02.
12.-13.03.
10.09.
19.11.

• Kõik turniirid toimuvad A; B; C ja D vanuseklassidele.
„A“ vanuseklass
1995 ja 1996 aastal sündinud neiud ja normehed. Võistlusaeg 4 minutit. Valutehnika
on keelatud
Kaalukategooriad:
P -50; -55; -60; -66; -73; -81; -90; +90 kg
T -40; -44; -48 ; -52; -57; -63; -70; +70 kg
„B” vanuseklass
1997 ja 1998 aastal sündinud neiud ja noormehed. Võistlusaeg 3 minutit. Valu- ja
kägistamistehnika on keelatud.
Kaalukategooriad:
P -34; -38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; -73; +73 kg
T -36; -40; -44; -48; -52 ; -57; +57 kg
„C” vanuseklass
1999 ja 2000 aastal sündinud neiud ja noormehed. Võistlusaeg 3 minutit. Valu- ja
kägistamistehnika on keelatud.
Kaalukategooriad:
P -27; -30; -34; -38;- 42; -46; -50; -55; -60; +60 kg
T -28; -32; -36; -40; -44; -48; +48 kg
„D” vanuseklass
2001 ja 2002 aastal sündinud neiud ja noormehed. Võistlusaeg 2 minutit.
Kägistamis- ja valutehnika on keelatud.
Kaalukategooriad:
P+T -27; -30; -34; -38; -42; -46; +46 kg.

4. Üldeeskirjad
4.1. Turniiridel võivad osaleda kõik vastavatesse vanuseklassidesse (A; B; C ja D)
kuuluvad judokad. Judoka sab maadelda ainult ühes vanuseklassis.
4.2. Ülesandmised tuleb esitada hiljemalt võistlusnädala kolmapäevaks. Hotellide
broneeringud tuleb teha vastavalt turniiri juhendile.
4.3. Kôik lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon. Vôistluste
läbiviimisega seotud kulud kannavad vôistlusi läbiviivad organisatsioonid.
4.4. Miinimum kohtunike arv, mille peab kindlustama vôistluste korraldaja ühe tatami
kohta kehtestatakse Klubi ja Liidu vahelises lepingus.
4.5. Kaalumine. Kaalumine toimub võistluspäeva hommikul vastavalt juhendile
4.6. Võistlusformaat. ”A”,”B” ja ”C” vanuseklassi võistlused viiakse läbi
lohutusringidega poolfinaalidest (6 või enam võistlejat), 5 ja vähem võistlejat
ringisüsteemis. Viike ei fikseerita, toimib ”Golden score” süsteem. ”D” vanuseklassi
puhul kasutatakse võistlussüsteemi kus iga judoka saab maadelda vähemalt 2 korda.
4.7. Loosimine. Loosimine korraldatakse kohe peale ametlikku kaalumist. Lahku
loositakse karikasaja reitingu 1. ja 2. koht loosimise hetkel. Esimesel turniiril
loositakse lahku kaalukategooria eelmise aasta parimatest samas vanuseklassis
jätkavad kaks parimat judokat.
4.7. Stardimaks. Stardimaks makstakse korraldajaklubile. Eelmise turniiri eest
stardimaksu võlgu jäänud klubi judokaid võistlema ei lasta.
4.8. Võistlustel autasustatakse esimest , teist ja kolmandaid kohti. Karikasarja
üldarvestusse koguvad punkte 1-7 koha saanud sportlased järgmiselt
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Ringisüsteemis jagatakse punktid järgmiselt
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4.9. Aasta lõpus autasustatakse iga vanuseklassi 3 parimat (enim punkte kogunud)
poissi ja tüdrukut. Arvesse lähevad 3 parimat tulemust. Kui aasta lõpus on kolme
parima hulgas võrdsete punktisummadega sportlasi siis pannakse paremusjärjestus
paika arvastades punktide kogumiseks võidetud kohtumiste arvu (mida rohkem, seda
parem) ja kui need on võrdsed siis on parem see kes on noorem.

