Eesti Maadlusliidu 2017. aasta meistrivõistluste läbiviimise üldjuhend.

1. Eesmärk
1.1.
Teha kokkuvōtteid Eesti Vabariigis toimuvast maadlusalasest tööst.
1.2.
Populariseerida maadlussporti laiades rahvahulkades.
1.3.
Selgitada vabariigi parimad maadlejad erinevates vanusegruppidest ja eri maadlusaladel.
2. Vōistluste korraldamine
2.1.
Vōistlused valmistab ette ja viib läbi kohalik maadlusorganisatsioon-maadlusklubi või spordikool
(Täitja) kokkuleppel Eesti Maadlusliiduga (Tellija).
2.2.
Vahetult juhib vōistlusi EML juhatuse poolt kinnitatud kohtunike kogu ja Eesti Maadlusliidu
juhatuse liige või peasekretär.
2.3.
Vōistlused viiakse läbi vastavalt kehtivale UWW vōistlusmäärustikule.
Läbiviimise täpsem statuut vastavalt p. 2.4
2.4
Võistluste läbiviimine
2.4.1 Avamine
Võistluste teadustaja või EML peasekretär teadustab ja organiseerib võistlejate sissemarsi, annab
võmaluse sõnavõttudeks (kohalik omavalitusjuht, peakohtunik, EML esindaja). EML esindaja palub
heisata riigilipu (eelmise aasta meistrid), mängib riigihümn (täisvariandis). EML esindaja teatab, et
võistlused on avatud. Võistluste teadustaja või EML peasekretär palub seejärel võistlejatel välja marssida.
2.4.2 Finaalid
Võistluste teadustaja või EML peasekretär palub finalistidel sisse marssida.
Finalistid marsivad sisse, igas kaalus 2 finalisti kahes eraldi reas, tutvustatakse igat paari, samal ajal paar
tervitab kättpidi. Kõige esimene paar võib rivist lahkud. Seejärel palutakse ülejäänud võistlejatel välja
marssida.
2.4.3 Autasustamine
Autasustamisele tulla spordiriietes ja -jalanõudes.
Võistluste teadustaja või EML peasekretär palub medalivõitjatel sisse marssida.
Võistluste teadustaja või EML peasekretär kutsub alates kõige kergemast kehakaalust medalivõitjad
pjedestaalile. Peale autasu kättesaamist lähevad sportlased tagasi rivisse kuni võistluste lõpetamiseni.
Peale autasustamist annab võistluste teadustaja või EML peasekretär sõna EML esindajale võistluste
pidulikuks lõpetamiseks, kes palub kõikide kaalukategooriate võitjad lippu langetama, seejärel kuulutatab
EML esindaja võistluse lõppenuks. Toimub medalivõitjate pildistamine.
Täitja tagab koostöös Tellijaga elektroonilise tabloo iga mati jaoks,
samuti elektroonilise taadeldud kaalu kaalumiseks.
Täitja tagab korrektsete maadlusmattide olemasolu ning arsti viibimise kaalumisel ja võistlustel.
3. Osavōtjad
3.1.
Vōistlustel osalevad EML liikmed (klubid, spordikoolid jne.) oma liikmetega. Kaitsejōudude
ajateenijad ja teenistujad vōistlevad oma klubides ja EKJ meeskonnas.
Mitte Eesti kodakondsusega sportlased võivad osaleda Eesti elamisloa olemasolul, tingimusel, et
eelnevalt on viibitud Eestis minimaalselt 1 aasta.
Vōistkondade suurus on piiramata. Vōistlejal peab olema makstud EML jooksva aasta litsentsitasu
Litsents 2017.a.: õpilased, kadetid, juuniorid 2.- ja täiskasvanud 6.-. Litsentsi duplikaat 7.3.2.
Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste osavõtumaks 2017.a. :
õpilaste meistrivõistlused
5.00.- in.

kadettide meistrivõistlused
5.00.- in.
juunioride meistrivõistlused
5.00- in.
täiskasvanute meistrivõistlused
7.00.- in.
Eesti Meistrivõistluste osavõtumaks laekub võistlusi korraldavale klubile võistluspaiga eest ja
kohalike kohtunike ja arsti (med.õe) töö tasumiseks.
Kohalik klubi garanteerib vähemalt 4 kohtunikku.
Osavõtumaksu saab tasuda ülekandega või erandkorras sularahas võistluspaigas.
4. Ülesandmine
4.1.
Eelülesandmine teostada vahetult läbiviivale organisatsioonile 15 päeva enne vōistluste algust
ära näidates majutuse vajaduse.
4.2.
Saabumispäeval esitatakse EML mandaatkomisjonile nimeline ülesandmisleht, EML maadleja
litsents kehtiva arstiviisaga (või arsti tõend ) ja 16 -aastastel ning vanematel pass .
4.3.
Vōistluste korraldaja pole kohustatud hilinenud ülesandmisi vastu vōtma ja majutust kindlustama.
5. Tulemuste arvestamine
5.1.
Vōistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks arvestatakse punkte:
I - 7 punkti, II - 5 , III - 4 , IV - 3 , V - 2 , VI - 1 .
Parima punktisumma kogunud vōistkond on vōitja.
5.2.
Vōistkonna arvesseminevate vōistlejate arv vōrdub antud vanuseklassi kehakaalude
arvuga, vōistlejate paigutamine kehakaaludesse on vaba.
5.3.
Vōrdsete punktide korral määravad paremusjärjestuse paremad kohad.
5.4.
Eraldi arvestus on linnade, maakondade ja Eesti Kaitsejōudude vahel.
6. Autasustamine
6.1.
Eesti meistrivōistluste iga kehakaalu kolme paremat autasustatakse diplomite ja medalitega.
Kaks kolmanda koha medalit antakse välja kehakaaludes kus on kuus või rohkem võistlejat.
6.2.
Kolme parimat vōistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
7. Majandamine
7.1.
Vōistluste medalite, diplomite ja karikate kulud kannab Eesti Maadlusliit .
7.2.
Osavōtjate ( sportlased , treenerid , esindajad ) kulud kannab lähetaja või isik ise.
7.3.
Eesti Maadlusliit kannab kahel maadlusmatil läbiviidavate võistluste puhul kuni 10 inimese,
sellest 6 UWW kategooria kohtuniku, kohtunikekogu esimehe, peakohtuniku, peasekretäri ja /
või arvutispetsialisti lähetusega seotud kulud vastavalt kehtivale Eesti seadusandlusele ja EML
juhatuse poolt kinnitatud kohtunike tasustamise määrale;
2017.a. 10 in x 40.- . Keskmine võistluse kohtunikeraha tasu 400 eurot. Arvutistpetsialistisekretäri tasu on 100 eurot võistluse kohta (arvuti ja printeri ja paberikulu), mis lisandub
kohtuniketasule.
7.4.
Võistluspaiga üürimise kulud tasub korraldav klubi laekunud osavõtumaksudest.
7.5..
Võistlusmääruste täitmine . Kohtunike poolt antavad karistused tahtlike korratuste puhul .
Kollane kaart – märkus treenerile või esindajale. Punane kaart – treeneri või esindaja
eemaldamine antud võistlustelt ning klubile trahv 160.- eurot peale Eesti Maadlusliidu juhatuse
vastavalt kinnitust.

2017. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE AJAD, KOHAD JA KORRALDAJAD
KREEKA – ROOMA MAADLUS, VABAMAADLUS JA NAISTEMAADLUS
1.TÄISKASVANUD
Osavōtjad
Kehakaalud

20.a. ja vanemad (arsti ja treeneri eriloaga 18.-19. aastane juunior ja/või 15.17.a. kadett) . 15.a. vanust täis!
kreeka-rooma maadlus -59 , -66 , -71 , -75, -80 , -85, -98 ja -130 kg.
vabamaadlus -57, -61, -65, -70, -74, -86, -97, -125 kg
naistemaadlus - 48, - 53, -58, - 63, -69, -75 kg

Kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadlus
Rakvere, Kastani Spordihoone
Mandaat ja arstlik kontroll
11.03 kell 18.00- 19.30
Kaalumine
11.03. kell 19.00-19.30
Võistluste avamine
12.03. kell 10.00
Vōistluste algus
12.03. kell 10.15
Finaalid ja autasustamine
kell 17.00
Korraldajad
EML ja SK Rakvere (Endel Treiman)

2. JUUNIORID
Osavōtjad

18.-20. a. 1997-2000.a. ja hiljem sündinud (arsti ja treeneri eriloaga 20012002.a.s.)
ja 2002.a. vanus 15.a. täis !

Kreeka-rooma ja vabamaadlus
kehakaalud
Naistemaadlus

46-50 , -55 , -60 , -66, -74 , -84 , -96 ja -120 kg.
40-44, - 48, -55, -63, -72 kg

Kreeka-rooma maadlus
Kaalumine
Võistluste algus
Finaalid
Autasustamine
Korraldajad

Valga, Spordihoone
17.02 kell 19.00-19.30 ja 18.02. kell 10.30-11.00
18.02. kell 12.00
kell 16.00
kell 17.00
EML ja Valga SK (Evo Saar)

Vaba – ja naistemaadlus
Keila, Tervisekeskus
Kaalumised
20.01. kell 19.00-19.30 , 21.01 kell 10.00-10.30
Vōistluste algus
21.01 kell 12.00
Finaalid ja autasustamine
kell 17.00
Korraldajad
EML ja J.Kotkase SK (Tauno Hausenberg)
NB! Toimuvad Eesti ja Soome ühised meistrivõistlused, erandlikult maadeldakse välja üks 3.koht!

3. KADETID
Osavōtjad
Kehakaalud
Naiskadetid

16.-17.a. 2000- 2001.a. sündinud ja (arsti ja treeneri loaga 2002- 2003.a. s.)
39 -42 , -46 , -50 , -54, - 58, -63 , -69 , -76 , -85 , -100 kg
36-46, -52, -60, -65, -70 kg

Kreeka-rooma ja naistemaadlus
Kaalumine
Võistluste algus
Finaalid
Autasustamine
Korraldajad

Paikuse, Spordikeskus
21.04 kell 19.00-19.30 ja 22.04 kell 10.30 -11.00
22.04 kell 12.00
kell 16.00
kell 17.00
EML ja SK Leo (Raiko Hiis)

Vabamaadlus
Kaalumine
Vōistluste algus
Finaalid
Autasustamine
Korraldajad

Viljandi, Spordihoone
17.03. kell 19:00-19:30 ja 18.03. kell 10.30-11.00
18.03 kell 12.00
kell 16.00
kell 17.00
EML ja MK Tulevik (Valdeko Kalma)

4. ÕPILASED
Osavōtjad
Kehakaalud
Tüdrukud

14.-15.a. 2002- 2003.a. sündinud ja (arsti ja treeneri loaga 2004-2005.a. s.)
29-32 , -35 , -38 , -42 , -47 , -53 , -59 , -66 , -73 , -85 kg.
29-37, -44, -52, -56, -62 kg

Kreeka-rooma maadlus
Kaalumine
Vōistluste algus
Finaalid
Autasustamine
Kdorraldaja

Haapsalu, Spordihoone
04.02 kell 10.30-11.00
04.02 kell 12.00
kell 17.00
kell 18.00
EML ja MK Dünamo (Aap Uspenski)

Vaba – ja naistemaadlus
Kaalumine
Võistluste algus
Finaalid
Autasustamine
Korraldajad

Ahtme, Spordihoone
25.11 kell 10.30-11.00
25.11 kell 12.00
kell 17.00
kell 18.00
EML ja SK Kuldkaru (Aleksei Hapov)

