SPORDIKLUBI

KUTSE
Estonia Cup 2022 (Ringi liigid) (7-14a) 29.01.2022
WAKO EMV 2022 (Ringi liigid) (15-40a) 29.01.2022
29.. jaanuaril , Tartus
А. Le Coq Spordihoones (lhaste tee 7, Tartu)
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aasta EstoniaCup 2021 võistluste lKicboxingus Ringi liikides Eesti

Meistrivõistlused Kickpoksis 2022 ringi liikides.

Võistluseid korraldab Eesti Kickboxingu Föderatsiooni rahvusvahelise WAKO reeglite järgi. Kõik
osavõtjad peavad järgima all antud programmi:

Eestis

Kickb
ja

PROGRAMM
ESTONIA CUP 2022 WAKO К1 (7-14a) ja WAKO EMV 2022 (15- 40a) 29.01.2022
9.00-10.00

Kaalumine

А. Le Coq Spordi (lhaste tee 7)

10.00-11.00

Loosimine

А. Le Coq Spordi (lhaste tee 7)

11.00-14.00

ESTONIA CUP 2022 WAKO К1 (7-14a)

А. Le Coq Spordi (lhaste tee 7)

14.00-15.00
15.00-19.00

Vaheaeg

А. Le Coq Spordi (lhaste tee 7)

WAKO EMV 2022 (15- 40a) 29.01.2022

А. Le Coq Spordi (lhaste tee 7)

.

Külalisvõistkonnad saadavad ülesandmislehel oma sportlaste reaalsevõitluskaalu,
mida kontrollitakse 29 .jaanuaril 9-10. Aega kaalu allavõtmiseks ei anta. Tolerantsus 1 kg. Kaal
läheb kohe kirja. Kui kal on ületatud, sportlane viiakse üle kõrgemasse
kaalukategooriasse või kustutakse nimekirjast.

LIIGID ja KAALU KATEGOORIAD, ESTONIA CUP 2022 WAKO К1 (7-14a.) 29.01.2022
-KIDS 1 (7 a, poisid ja tüdrukud)
-24, -26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, 50+ kg.
KIDS 2 (8 a. , poisid ja tüdrukud)
-26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, -52, 52+ kg.
KADETID 1 (9-10 a) -MC1KR & FC1KR
-26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, 57+ kg.
KADETID 2 (11-12 a) -MC2KR & FC2KR
-28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, 63,5+ kg.
KADETID 3 (13-14 years) - MC3KR & FC3KR
-36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, 67+ kg.

LIIGID ja KAALU KATEGOORIAD, WAKO EMV 2022 (15-40a.) 29.01.2022
MEHED (19-40 aastat)- MKR
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, 91+ kg.
VANEMAD JUUNIORID (17-18 aastat) – MOJKR
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, 91+ kg.
NOORED JUUNIORID (15-16 a) -MYJKR & FYJKR
-42, -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, 81 + kg
NAISED (19-40 aastat) - FKR
-48, -52, -56, -60, -65, -70, 70+ kg
VANEMAD JUUNIORID NEIUD (17-18 aastat) FOJKR
-48, -52, -56, -60, -65, -70, 70+ kg.
NOORED JUUNIORID NEIUD (15-16 a) FYJKR
-42, -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, 81 + kg
-

REEGLID:

Võistlused toimuvad WAKO reeglite järgi (vt www.wakoweb.com; ja
www.wakoest.ee) . Peakohtunik Dmitri Petrjakov (Tel: +3725524959)
+372 5665 6886 (Andrei Majakov, EKBF peasekretär)
Protestid antakse sisse peakohtuniku nimele kirjalikul viisil täpse pretensiooni kirjeldusega 30
minuti jooksul peale matši, mille kohta soovitakse pretensiooni esitada ja 100 eurose pandiga.
Juhul kui protest lükatakse tagasi, pant jääb kohtunike kolleegiumile.

ESTONIA CUP 2022 WAKO К1 (7-15a) 29.01.2022
KIDS

1&2

n 1KD
2 raundi х 1 mi

KADETID 1

n (finaalid - З raundi) 2KD
2 raundi х 1,5 mi

KADETID 2 and З

3 raundi х 1,5 min 2KD

NOORED JUN.

3 raundi х 2 min 2KD

WAKO EMV 2022 (15-40a) 29.01.2022
VANEMAD JUN.
MEHED/NAISED

3 roundi х 2 min 3KD
3 raundi x 2 min 3 KD

AUTASUSTAMINE
Kõik kolm esimest kohta autasustatakse medalite ja diplomitega. Võistlusmatšita esikohta ja
Eesti meistritiitlit ei omistata (võistluste osavõtja peab võistlema igal juhul)

KAITSMED
Peakaitse, poksikindad (10 oz),poksisidemed, jalakaitsmed, kubemekaitse, hambakaitse
WAKO reeglite järgi, peab olema võistlejatel endal kaasas.

Taipoksi sümboolika on keelatud!

TEAVITAMINE VÕISTLUSTEL OSAVÕTUST
Osavõtjate nimekirjad peavad olema esitatud hiljemalt üks nädal
enne võistlusi, hiljemalt 25.01.2022 e-posti teel emv.registreerimine@gmail.com
Võistlustel osavõtmisest teavitamise näidis :

STARDIMAKS
Stardimaks - 25 eurot võistleja kohta (Eesti Kickboxingu Föderatsiooni liikmetele).
Stardimaks - 30 eurot võistleja kohta ( mitte Eesti Kickboxingu Föderatsiooni
liikmetele). Maksmine registreerimise ajal.

KIKKPOKSIVÕISTLUSTEL MANIPULEERIMISE ENNETAMISE KORD
Kõiki sportlasi ning spordiklubide esindajaid palume tutvuda
Kikkpoksivõistlustel Manipuleerimise ennetamise korraga:
VAJUTA SIIA: Kikkpoksivõistlustel Manipuleerimise ennetamise kord

MEDITSIINILINE TEENINDUS
Võistluste käigus võistlejaid teenindab meditsiini valdkonna spetsialist.
Iga võistleja, kes on Eesti Kicboxingu Föderatsiooni liige peab esitama
registreerimise komisjonile WAKO passi, milles on kajastatud kehtiv arsti otsus, et
võistleja VÕIB osaleda Kickboxingu võistlustel.
Iga võistleja, kes ei ole Eesti Kickboxingu Föderatsiooni liige peab esitama kehtiva
arstitõendi, milles on kajastatud arsti otsus, et võistleja VÕIB osaleda Kickboxingu
võistlustel.
NB! Eesti Kickboxingu Föderatsiooni liikmetel kohustuslikus korras peab
olema kaasas täidetud WAKO pass kehtiva arsti viisaga.
Teiste kontaktvõitluskunstide liitude esindajatel kohustuslikus korras peab
olema kaasas kehtiv arstitõend.
Ilma arsti viisata sportlane ei saa osaleda võistlustel.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse uutele juhenditele
VÕISTLUSTEL kehtivad järgmised reeglid COVID-19 leviku
takistamiseks:
1. Alates 18. aastast, igal sportlasel ja külastajal peab olema
täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
a) kehtiv vaktsineerimispass
b) kehtiv tõend SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab
olema negatiivne (kiirtest kehtib 48 tundi, PCR test kehtib 72 tundi)
c) tõend, mis kinnitab, et haigus on läbi põetud (kehtib 180 päeva
diagnoosi kinnitamise kuupäevast)
2. Personal teostab kontrolli, palun ole valmis oma tõendit näitama

