
 

EJL noorte karikasari 2022-2023 
 

Juhend 
 
 
1. EESMÄRK  

• Eesti parimate „U16”, ”U14” ja „U12”  vanuseklassi judokate välja selgitamine 

• Judo populariseerimine Eestis 
 
2. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE 
 

Võistlusi viib läbi korraldajaklubi koostöös Eesti Judoliiduga. Korraldajaklubi ja Liidu 
õigused ja kohustused võistluste korraldamisel sätestatakse lepinguga.  

 
3. Võistluste aeg, koht ja osavõtjad 
 

„U16” vanuseklassi turniirid toimuvad: 
 

1. Etapp - Narva Cup 17.09.2022             
2. Etapp - Zen     
3. Etapp - Barra            
4. Etapp - Byakko 
5. Etapp - Eesti Meistrivõistlused        

 
Karikasarja arvestusse lähevad 2008 ja 2010 aastal sündinud neiud ja noormehed. 
Võistlusaeg neidudel  ja noormeestel 3 minutit. Kägistamine ja valutehnika on lubatud.  
 
Kaalukategooriad: 
P -38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; -73; -81; +81 kg. 
T -44; -48; -52; -57; -63; +63 kg. 

 
„U14” vanuseklassi turniirid toimuvad: 

 
1. Etapp - Narva Cup 17.09.2022               
2. Etapp - Zen              
3. Etapp - Barra            
4. Etapp - Byakko 
5. etapp Eesti Meistrivõistlused 

     
Karikasarja arvestusse lähevad 2010 ja 2012 aastal sündinud neiud ja noormehed. 
Võistlusaeg neidudel ja noormeestel 3 minutit.  
U14 tavareeglid: Kägistamine ja valutehnika on keelatud.  
U14 arendavad reeglid: Ohverdusheited on keelatud. Täpsemad reeglid leiad LISA 1. 

 
Kaalukategooriad: 
P -32; -35; -38; -42; -46; -50; -55; -62; -70; +70 kg. 
T -36; -40; -45; -52; -60; +60 kg. 
 



„U12” vanuseklassi turniirid toimuvad: 
 

1. Etapp - Narva Cup 17.09.2022                         
2. Etapp - Zen   
3. Etapp - Barra            
4. Etapp - Byakko 

        
Karikasarja arvestusse lähevad 2012 ja hiljem sündinud neiud ja noormehed. Võistlusaeg 
2 minutit. Kägistamine ja valutehnika on keelatud. Ohverdusheited on keelatud. 
Täpsemad reeglid leiad LISA 1. 
 
Kaalukategooriad: 
P -27; -30; -34; -38; -42; -46; -50; -55; +55 kg. 
T -30; -35; -40; -45; +45 kg. 

 
 
5. ÜLDEESKIRJAD 
 

5.1. Osalejad: Turniiridel võivad osaleda kõik vastavasse vanuseklassi kuuluvad Eesti 
judokad. Turniiridel võivad osaleda ka judokad väljastpoolt Eestit, aga 
punktiarvestusse nad ei lähe.  Judoliit jätab õiguse korraldajaklubil otsustada, kas 
võistlus on lahtine ka välisriigi sportlastele. Sportlane saab ennast registreerida 
ainult ühel suunal, mis tähendab, et tuleb valida, kas sportlane võistleb 
„tavareeglite“ suunas või „arendavate reeglite“ suunas. Nendel sportlastel, kes 
on võitnud vähemalt 2 karikasarja etappi on võimalus liikuda „tavareeglite“ 
suunda, kuid punktid lähevad sellisel juhul nulli. 
 

5.2. Etapid: Karikasarjas on hooaja jooksul 5 etappi, U12 vanuseklassis on 4 etappi. 
Punktiarvestusse lähevad kõik etapid. 

 
5.3. Võistlustele registreerimine: Võistlustele registreerimise tähtaeg on hiljemalt 

võistlusnädala kolmapäev lehel https://shiai.erply.com/ .  
 

5.4. Registreerimine: Ülesandmised tuleb esitada õigeaegselt. Hilinenud ülesandmise 
puhul tuleb tasuda osavõtumaks vastavalt aset leidva võistluse juhendile. 

 
5.5. Kaalumine: Kaalumine toimub vastavalt iga võistluse juhendile. Kõigil Karikasarja 

võistlustel on lubatud ülekaal maksimaalselt 200g. 
 

5.6. Võistlusformaat: ”U16“ vanuseklassi võistlused viiakse läbi vastavalt IJF poolt 
kehtestatud reeglitele. Olümpiasüsteemis lohutusringiga; 5 ja vähem võistlejat 
ringisüsteemis. Viike ei fikseerita, toimib ”Golden score” süsteem.  
„U14“ vanuseklassis on kaks suunda: tavareeglid ja arendavad reeglid. 
Tavareeglites on kägistamine ja valutehnika keelatud. Arendavad reeglid leiad 
LISA 1. 

„U12” vanuseklassi võistlused viiakse läbi ainult „arendavate“ reeglitega. 
Täpsema info leiad LISA 1. 
 
Kui sportlane on üksi kaalus, siis on tal võimalik maadelda järgmises 
kaalukategoorias ja saada punktid seal. Ainsa sportlasena oma kaalukategoorias 
punkte ei saa.  

https://shiai.erply.com/


5.7. Loosimine: Loosimine korraldatakse kohe pärast ametlikku kaalumist. Lahku 
loositakse karikasaja 1. ja 2. koht loosimise hetkel. 
 

5.8. Stardimaks: Stardimaks tasutakse korraldajaklubile. 
 

5.9. Kõik lähetusega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon. Võistluste 
läbiviimisega seotud kulud kannab võistlusi läbi viiv organisatsioon. 

 
5.10. Võistlustel autasustatakse esimest, teist ja kolmandaid kohti. Karikasarja 

üldarvestusse koguvad punkte 1.–7. koha saanud sportlased järgmiselt: 
 

1 koht  15 punkti 
2 koht  10 punkti 
3 koht  7 punkti  
5 koht  5 punkti 
7 koht  3 punkti 

 
Ringisüsteemis jagatakse punktid järgmiselt: 

 
1 koht  15 punkti 
2 koht  10 punkti 
3 koht  7 punkti 
4 koht  5 punkti 
5 koht  2 punkti 

 
Võiduta jäänud sportlane punkte ei saa. Kui aasta lõpus on suurima punktiarvuga 
sportlasi rohkem kui üks, siis arvestatakse esikohtade arvu ja kui need on 
võrdsed, siis arvestatakse omavaheliste kohtumiste tulemusi. Kui ka need on 
võrdsed, siis saab esikoha see, kes on noorem.  

  
Kui kahe võistlejaga kaalus saavutavad mõlemad sportlased võidu, siis saavad ka 
mõlemad sportlased punkte. 

 
Punktiarvestusse lähevad kõikide karikasarja võistluste tulemused. 
 
Kui sportlane vahetab hooaja jooksul kaalu, siis lähevad arvesse mõlema 
kaalukategooria tulemused ning autasu on võimalik võita mõlemas 
kaalukategoorias. Kahe erineva kaalu punkte ei liideta. 

 
5.11. Karikasarja logo. Antud logo tähistab karikasarja turniire ja kui võistluste juhendi 

peal on karikasarja logo, siis kuulub see turniir ka karikasarja punktiarvestusse. 
 

 


