
                                           KUTSE / INVITATION 

“Tallinn CUP 2018” 
(TATAMI LIIGID: LIGHT CONTACT ja KICK-LIGHT) 

Jyoshinmon Shorinryu Karate-Do Eesti Liit ja Eesti Kickboxingu Liit kutsuvad 07.04.2018 
kõiki Eestis Kickboxinguga, Karatega, Taekwondoga ja muude kontakt-võitluskunstidega 
tegelevaid klubisid ja eraisikuid osalema Tallinn Cup 2018 võistlustel (LIGHT CONTACT 
ja KICK-LIGHT CONTACT).  

Asukoht: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium (Vilde tee 64). 
Aeg: 07.04.2018 
Eelregistreerimine: mitte hiljemalt kui 01.04.2018 wakoest@gmail.com 
Osavõtumaks: 20 EUR 

Võistlusi korraldab Jyoshinmon Shorinryu Karate-Do Eesti Liit ja Eesti Kickboxingu Liit, 
rahvusvahelise WAKO reeglite järgi. Kõik osavõtjad peavad järgima all antud programmi: 

NB! Eesti Kickboxingu liidu liikmetel peab kohustuslikus korras olema kaasas täidetud 
WAKO pass, kehtiva arsti viisaga. Teiste kontaktvõitluskunstide liitude esindajatel peab 
kohustuslikus korras olema kaasas kehtiv arstitõend.  
Ilma arsti viisata sportlane ei saa osaleda võistlustel. Treenerid vastutavad võistlejate 
kindlustuse olemasolu eest. Kõigil võistlejatel peab olema kaasas isikut tõendav 
dokument. Komisjon võib, erandjuhul, enda otsuses kehtestatud tingimustel, treeneri 
vastutusel, võistlejat võistlustele lubada.  
Членам Эстонского союза Кикбоксинга в обязательном порядке иметь при себе 
паспорт с действующей визой врача. Представителям других федераций контактных 
единоборств необходимо иметь при себе действующую визу врача. Без визы врача 
спортсмен не будет допущен до соревнований. Тренера являются ответственными за 
страховку спортсменов. У всех спортсменов должен быть с собой документ 
удостоверяющий личность.  
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PROGRAMM  
Võistlused toimuvad Tallinnas, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis (Vilde tee 64).  
6 Aprill 2018 (Reede)  
17:00 – 19:00 Kaalumine (Tallinna klubid). (Vilde tee 64)  
7 Aprill 2018 (Laupäev):  
09:30– 10:30 Kaalumine (mitte Tallinna klubid). (Vilde tee 64)  
10:30– 12:30 Loosimine   
13:00 – Võistluste algus (sõltub osalejate arvust)  

LIIGID JA KAALU-KATEKOORIAD  

Light Contact ja Kick – Light seniors and juniors – mehed 19-40 aastat vanad (MLC ja 
MKL) ja juuniorid 16-18 aastat vanad (MJLC ja MJKL)  
-57, -60, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, 94+ kg.  
Light Contact ja Kick - Light older cadets – vanemad kadetid poisid 13, 14, 15 aastat 
vaanad (MOCLC ja MOCKL)  
-42, -47, -52, -57, -60, -63, -69, 69+ kg.  
Light Contact ja Kick - Light young cadets 3 – nooremad kadetid poisid 11, 12 aastat 
vanad (MYC3LC ja MYC3KL)  
-28, -32, -37, -42, -47, 47+ kg  
Light Contact ja Kick - Light young cadets 2 – nooremad kadetid poisid 10, 9 aastat vanad 
(MYC2LC ja MYC2KL)  
-24, -28, -32, -37, -42, -47, 47+ kg  
Light Contact ja Kick - Light young cadets 1 – nooremad kadetid poisid 7, 8 aastat vanad 
(MYC1LC ja MYC1KL)  
-20, -24, -28, -32, -37, -42, -47, 47+ kg  
Light Contact ja Kick Light seniors and juniors – naised 19-40 aastat vanad (FLC ja FKL) 
ja neiud 16-18 aastat vanad (FJLC ja FJKL)  
-50, -55, -60, -65, -70, 70+ kg.  
Light Contact ja Kick -Light older cadets – vanemad kadetid tüdrukud 13, 14, 15 aastat 
vanad (FOCLC ja FOCKL)  
-42, -46, -50, -55, -60, -65, 65+ kg.  

 



 

REEGLID 

Võistlused toimuvad WAKO reeglite järgi (vt www.wakoweb.com; www.wakoest.com) .  
NB! Noorte kadettide seas võistlused toimuvad (2 x 1,5 min raund);  
Vanemate kadettide seas võistlused toimuvad (2 x 2 min raund)  
Juunioride ja täiskasvanute seas võistlused toimuvad (eelvõistlused 2 x 2 min raund), 
(finaalid 3 x 2 min raund) 
Võistluste korraldajad võivad muuta kaalukategooriaid vastavalt osalejate hulgale ning 
klubiesindajate nõusolekul.  

Peakohtunik Dmitri Lahtikov. Protestid antakse sisse peakohtuniku nimele kirjalikul viisil 
täpse pretensiooni kirjeldusega 30 minuti jooksul peale matši, mille kohta soovitakse 
pretensiooni esitada ja 50 eurose pandiga. Juhul kui protest lükatakse tagasi, pant jääb 
kohtunike kolleegiumile.  
Peasekretär Janek Rozov tel. 533 27 695  

KAITSMED: peakaitse, poksikindad (10 oz) jalakaitsmed ja futid, kubemekaitse, 
hambakaitse WAKO reeglite järgi, peab olema võistlejatel endal kaasas.  

VARUSTUS: Light Contakt – Pikad püksid ja T-särk; Kick Light – Lühikesed püksid ja T-särk 
WAKO reeglite järgi, peab olema võistlejatel endal kaasas.  
NB! Lisaks tuleb võtta vahetusjalatsid. (Сменная обувь обязательна)!  

MEDITSIINILINE TEENINDUS 

Võistluste käigus teenindab võistlejaid spordiarst traumataloog.  
Iga võistleja, kes on Eesti Kicboxingu Liidu liige peab esitama registreerimise komisjonile 
WAKO passi, milles on kajastatud arsti otsus, et võistleja VÕIB osaleda Kickboxingu 
võistlustel.  
Iga võistleja kes ei ole Eesti Kickboxingu Liidu liige pea esitama arstitõendi, milles on 
kajastatud arsti otsus, et võistleja VÕIB osaleda Kickboxingu võistlustel. Arstitõendi 
puudumisel registreerimise komisjon võib kehtestada tingimused, mis tagavad sportlase 
tervise seisundi eest vastutuse võtmise.  
Kaasas peab olema kehtiv kindlustus.  

AUHINNAD  
Kõik kolm esimest kohta autasustatakse medalite ja diplomitega. Võistlusmatšita 
esikohta ei omistata. (võistluste osavõtja peab võistlema igal juhul)NB! Kui ühes kaalus 
on kõik võistlejad ühe klubi esindajad, siis klubile omistatakse võidupunktid ainult ühe 
võistleja eest. 


