KUTSE

VÕITLUSHUNT
Lukumaadluse võistlus lastele ja noortele
Lukumaadlus (inglise keeles grappling) on kahevõitluse maadlusala, mille põhielemendid on heited ja
mahaviimised, vastase kontrollimine maas ning erinevad alistusvõtted - liigeselukud ja kägistused.
Lukumaadlus on kõige vabama reeglikomplektiga maadlusala - lubatud on tehnikad kreeka-rooma ja
vabamaadlusest, millele on lisatud juurde erinevad võimalused vastase alistamiseks. Samas, kuna
suurem osa matšist toimub maas ning kõrge kaarega heidete ja mahaviimiste osakaal on väiksem,
peetakse lukumaadlust ka üheks turvalisemaks maadlusalaks.
Korraldaja: Ott Tõnissaar, spordiklubi Englas
Kontakt: 55 73 094 / ott@englas.ee
Toimumisaeg: 10. oktoober 2020 (laupäev)
Toimumiskoht: Aardla maadlussaal (TARTU, Aardla 25e)
Kuna võistlussaal on päris pisike (11 x 11 meetrit + abiruumid) ja olukord riigis on selline, nagu ta on,
toimub sel korral võistlus natuke teistmoodi:
1. Võistlejate kaalumine toimub võistlustele eelneva päeva jooksul (9. okt) video vahendusel see tähendab, et kõik osalevad klubid kaaluvad oma sportlased ära oma kodusaalis.
2. Eelneva päeva õhtul pannakse kokku ka turniiritabelid - sellega saab kohe selgeks, kellel on
vaja järgmisel päeval Tartusse sõita (vastased on olemas) ning kellel mitte.
3. Võistluspäev jagatakse võistluskategooriate järgi osadeks ning saali pääsevad ainult vastaval
ajal võistlevad grupid. See tähendab, et mõne noore võistluspäev algab kell 10.00 ja lõppeb
kell 12.00 (pärast mida peab ta saalist lahkuma), mõne teise oma algab aga hoopis 14.00
(enne seda ta saali ei pääse) ja lõppeb 16.00.
4. Pealtvaatajad saali ei pääse - ainult võistlejad koos minimaalse arvu treeneritega ja
korraldajad. Lapsevanematele ja teistele huvilistele teeme võistlusest otseülekande.
OLULISED KUUPÄEVAD JA KELLAAJAD
7. oktoober: eelregistreerimise viimane päev
9. oktoober, päeva jooksul: kaalumine ja turniiritabelite koostamine (video vahendusel)
10. oktoober: võistluspäev, esimene grupp võistlejaid saabub kell 10.00
REGISTREERIMINE
Palume saata spordiklubide treeneritel e-kiri aadressil ott@englas.ee ning lisada järgnev info:






Osaleja ees- ja perekonnanimi
Sünniaeg
Plaanitav kaalukategooria (vanuseklassid 2003-2010)
Spordiklubi
Treeneri kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, telefon ja e-posti aadress

Registreeruda on võimalik kuni 7. oktoobrini 2020 (kaasa arvatud).
NB! Kohapeal registreerimist ei toimu.
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OSALEMISTASU
Osalemistasu on 10 €. Osalemistasu tasutakse võistlustel kohapeal.
VÕISTLUSREEGLID
2003. – 2008. aastal sündinud võistlevad rahvusvahelise maadlusliidu (UWW) võistlusreeglite järgi:
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/gp_rules_september2017.pdf
2009. – 2014. aastal sündinud võistlevad UWW kohandatud reeglite järgi, kus kõige olulisemaks
erinevuseks on alistusvõtete puudumine - st võistlejad saavad punkte vaid heidete, mahaviimiste,
maas erinevate domineerivate asendite saavutamise ja muu säärase eest. Kõik alistusvõtted on
keelatud ning ainus võimalus matši enneaegseks lõpetamiseks on tehnilise ülekaaluga (15-punktiline
vahe).
VÕISTLUSFORMAAT
Kaalus 1-5 osalejat: kõik maadlevad kõigiga läbi.
Kaalus 6+ osalejat: turniirisüsteem, kus iga matši võitja liigub edasi järgmisesse ringi kuni
finaalmatšini, kus selgitatakse esimese ja teise koha võitja. Kõik kaotajad maadlevad edasi
lohutusringis, kus selgitatakse välja kolmanda koha võitja.
VÕISTLUSMATŠI PIKKUS




2009–2014 sündinud = 3 min
2004–2008 sündinud = 4 min
2003–2004 sündinud = 5 min

Matšid toimuvad maadlusmatil.
VANUSE- JA KAALUKATEGOORIAD
2011 – 2012 ja 2013 – 2014


Poisid ja tüdrukud võistlevad koos. Kokkuleppelised kaaluklassid (võttes arvesse võistlejate
turvalisust). Eesmärk on, et lapsed saaksid võimalikult palju matše.

2009 – 2010


Poisid ja tüdrukud võistlevad koos: –26, –29, –32, –35, –40, –45, –50, 50+ kg

2007 – 2008 (noored)


Poisid ja tüdrukud: –27, –30, –34, –38, –42, –46, –50, –55, –60, –66, –72, 72+ kg

2005 – 2006 (õpilased)



Poisid: 29–32, –35, –38, –42, –47, –53, –59, –66, –73, 73+ kg
Tüdrukud: 28–30, –32, –34, –37, –40, –44, –48, –52, –57, 57+ kg

2003 – 2004 (kadetid)



Poisid: 39–42, –46, –50, –54, –58, –63, –69, –76, –85, 85+ kg
Tüdrukud: 36–38, –40, –43, –46, –49, –52, –56, –60, –65, 65+ kg
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NB! Korraldajal on õigus võistlejate vähesuse korral kaalu- ja vanuseklasse liita (võttes arvesse
võistlejate tuvalisust). Kaalu- ja vanuseklasside liitmise eesmärk on, et võistlejad saaksid rohkem
matše/kogemust.
RIIETUS (Competition Uniform – Grappling)
Lisaks võistlusreeglites kirja pandule on võistlejatel lubatud maadlussärkide asemel kanda ka poolliibuvaid spordisärke või lihtsalt maadlustrikood. Maadlussärk/spordisärk ja lühikesed
spordipüksid/pikad liibuvad püksid või maadlustrikood tohivad olla ainult kas enda nurga värvi
(sinine/punane) või mingit muud neutraalset värvi - vastasnurga värve kanda ei tohi.
OSALEMISE ÕIGUS
Võistlustest tohivad osa võtta kõikide spordiklubide esindajad, kes on füüsiliselt terved ja piisava
sportliku ettevalmistusega ning kes mahuvad eelpool loetletud vanuse- ja kaalukategooriate piiridesse.
TERVISERISK JA KINDLUSTUS
Sündmuse korraldaja ei vastuta lukumaadluses võistlemisega sportlaste tervisele kaasneda võivate
ohtude eest. Samuti ei vastuta sündmuse korraldaja sportlaste kindlustamise eest nimetatud ohtude
vastu.
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