Eesti Akadeemiline Spordiliit – kõik üliõpilasspordist!

EESTI ÜLIÕPILASTE 2018. a MEISTRIVÕISTLUSED
JUDOS
Juhend
1. EESMÄRK. Selgitada Eesti üliõpilaste meistrid; ergutada judoharrastust Eesti
kõrgkoolides.
2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad pühapäeval 14. oktoobril 2018.a A Le Coq
Spordihallis (Tartu) algusega kell 14.00. Võistlejate kaalumine samas kell 13.00 13.30. EMSL „Jõud“ meistrivõistlustel osalevad judokad teist korda kaaluma ei pea.
3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit.
Võistluste korraldamine on usaldatud judoklubile “DO”. Peakorraldaja on Elis
Põhjala (55653269).
4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta EASL-i liikmesõppeasutuste ja teiste
Eesti kõrgkoolide üliõpilased (vanusepiiranguid ei ole) ning vilistlased, kes on
lõpetanud õppeasutuse 2018.a. Võistlustel võivad osaleda välis riikide kõrgkoolides
õppivad Eesti kodanikud ja gümnaasiumite lõpuklasside ja kutsekoolide õpilased, kes
on vähemalt 17 aastat vanad. Samuti võivad osaleda Eesti kõrgkoolide töötajad
(põhitöökoht kõrgkoolis), kes aga ei pretendeeri meistri nimele.
5. VÕISTLUSTE SÜSTEEM. Võisteldakse IJF võistlusmääruste kohaselt. Võistluste
täpne süsteem selgub kohapeal. Mehed võistlevad kehakaaludes -66 kg, -73 kg, -81
kg, -90 kg ja +90 kg; naised võistlevad kehakaaludes –63 kg, -70 kg ja +70 kg. Kui
kehakaalus on üks võistleja, võistleb ta järgmises raskemas kehakaalus.
6. AUTASUSTAMINE. Iga kaalukategooria võitjale omistatakse Eesti üliõpilaste
2018. a meistri nimetus, autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Igas
kaalukategoorias teise ja kolmanda koha saavutanud võistlejaid autasustatakse
diplomiga. Kui võistlusklassis on vähemalt neli osalejat, siis autasustatakse teise ja
kolmanda koha omanikke lisaks diplomile ka medali ja meenega.
9. MAJANDAMINE. EASL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud.
Osavõtjate sõidu- ja ülalpidamiskulud kannavad lähetavad õppeasutused või
osavõtjad.
10. EELREGISTREERIMINE. Nimeliselt kirjalikult kuni 13. oktoobrini 2018.a
koduleheküljel aadressil www.easl.ee, meilitsi easl@easl.ee või elis@do.ee,
kirjalikult aadressil EASL, Lai 24, 51005 Tartu.
Liikmesõppeasutuste eelregistreerunud üliõpilastele ja gümnaasiumite õpilastele on
osalemine tasuta, teistele eelregistreerunuile 2.-eurot. Kohapeal registreerimisel on
osalemistasud vastavalt 2.- eurot ja 4.- eurot.
Kaalumine ja üliõpilasstaatust või õppeasutuse lõpetamist tõendavate dokumentide
kontroll toimub võistluspäeval 13.00 – 13.30 võistluspaigas. EMSL „Jõud“
meistrivõistlustel osalevad judokad teist korda kaaluma ei pea.
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