KUTSE
Estonia Cup 2022 (Kick-Light) (7-12a)
WAKO EMV 2022 (Kick-Light) (13-40a)
7. mail , Tartus
A.Le Coq Sport spordimaja (Ihaste tee 7 )

Eesti Kickboxingu Föderatsioon ja spordiklubi “KLAN” kutsuvad kõiki Eestis Kickboxingu, Tai –
poksi,

Karate,

Taekwondo

ja

muude

kontaktvõitluskunstidega

eraisikuid osalema 2022 aasta Estonia Cup 2022

tegelevaid

klubisid

võistlustel Kicboxingus Kick-Light stiilis

ning Eesti Meistrivõistlustel Kickpoksis 2022 Kick-Light stiilis.

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

ja

7. MAIL ESTONIA CUP 2022 / WAKO EMV 2022 (KICK-LIGHT)
KAALUMINE

A.Le Coq Sport
spordimaja (Ihaste tee 7 )

11.15-12.00

LOOSIMINE

A.Le Coq Sport
spordimaja (Ihaste tee 7 )

12.00-…

VÕISTLUSE ALGUS
(EELVÕISTLUSED,POOLFINAALID,
FINAALID,AUTASUSTAMINE)

10.15-11.15

A.Le Coq Sport
spordimaja (Ihaste tee 7 )

LIIGID JA KAALU-KATEGOORIAD ESTONIA CUP 2022 WAKO KICK LIGHT
(TATAMI)

Kick-Light young cadets 1 – 7-8 a (posid ja tüdrukud) (MYC1KL)
-20, -24, -28, -32, -37, -42, -47, 47+ kg
Kick-Light young cadets 2 – 9-10 a (posid ja tüdrukud) (MYC2KL)
-24, -28, -32, -37, -42, -47, 47+ kg
Kick-Light young cadets 3 – 11-12 a (posid ja tüdrukud) (MYC3KL)
-28, -32, -37, -42, -47, 47+ kg
LIIGID JA KAALU-KATEGOORIAD WAKO EMV 2022 KICK-LIGHT (TATAMI)
Kick-Light older cadets – poisid 13-15a. (MOCKL)
-42, -47, -52, -57, -60, -63, -69, 69+ kg.
Kick-Light older cadets – tüdrukud 13-15a. (FOCKL)
-42, -46, -50, -55, -60, -65, 65+ kg.
Kick-Light juniors – poisid 16-18a. (MJKL)
-57, -60, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, 94+ kg.
Kick-Light juniors – tüdrukud 16-18a. (FJKL)
-50, -55, -60, -65, -70, 70+ kg.
Kick – Light mehed 19-40a. (MKL)
-57, -60, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, 94+ kg.
Kick Light – female 19-40a. (FKL)
-50, -55, -60, -65, -70, 70+ kg.

•
•
•
•

MYC1KL ; MYC2KL ; MYC3KL: 2 raundi x 90 sec (1 min. puhkus raundide
vahel)
MOCKL; FOCKL: 2 raundi x 120 sec (1 min. puhkus raundide vahel)
MJKL; FJKL: 3 raundi x 120 sec (1 min. puhkus raundide vahel)
MKL; FKL: 3 raundi x 120 sec (1 min. puhkus raundide vahel)

REEGLID:
Võistlused toimuvad WAKO reeglite järgi (vt www.wakoweb.com; ja
www.wakoest.ee) . Peakohtunik: Dmitri Lahtikov

+372 5665 6886 (Andrei Majakov, EKBF peasekretär)
Protesti esitamise kord:
https://wako.sport/wp-content/uploads/2022/01/WAKO-Rules-12.11.2020.pdf

NB! Võistlus toimub 6x6m tatami peal
AUTASUSTAMINE
Esimene, teine ja kolmas koht autasustatakse medaliga ja diplomiga. Võistlusmatšita esikohta ja meistritiitlit ei
omistata (võistluste osavõtja peab võistlema igal juhul)

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 liidu 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

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

TEAVITAMINE VÕISTLUSTEL OSAVÕTUST
Osavõtjate nimekirjad peavad olema esitatud hiljemalt üks nädal
enne võistlusi, hiljemalt 01.05.2022 e-posti teel
emv.registreerimine@gmail.com Võistlustel osavõtmisest teavitamise näidis :
KLUBI …………………………………….
AADRESS …………………………………………………
TREENER …………………………………………………….
SEKUNDANT ……………………………………
Nr.

Võistleja nimi

Liik

Kaal

1.

John JOHNSON

MLC

-74 kg

Klubi esindaja nimi (allkiri) …………………………

RIIETUS:
KAITSMED: peakaitse, poksikindad (10 oz), jalakaitsmed, kubemekaitse, hambakaitse WAKO reeglite

järgi, peab olema võistlejatel endal kaasas.

NB! Varrukatega t-särgid ei ole lubatud !

