Eesti Maadlusliidu 2020. 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 maadlusklubi või spordikool (Täitja)
kokkuleppel Eesti Maadlusliiduga (Tellija).
2.2. Vahetult juhib vōistlusi EML juhatuse poolt kinnitatud kohtunike kogu ja Eesti
Maadlusliidu esindaja.
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 esindaja 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 esindaja palub seejärel võistlejatel
välja marssida.
2.4.2 Finaalid
Võistluste teadustaja või EML esindaja 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 lahkuda. Seejärel palutakse ülejäänud
võistlejatel välja marssida.
2.4.3 Autasustamine
Autasustamisele tulla spordiriietes ja -jalanõudes.
Võistluste teadustaja või EML esindaja palub medalivõitjatel sisse marssida.
Võistluste teadustaja või EML esindaja kutsub alates kõige kergemast kehakaalust medalivõitjad
pjedestaalile. Peale autasu kättesaamist lähevad sportlased tagasi rivisse kuni võistluste
lõpetamiseni. Peale autasustamist annab võistluste teadustaja või EML esindaja 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 või teleri 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.
Mitte Eesti kodakondsusega sportlased võivad osaleda Eesti elamisloa olemasolul, tingimusel, et
eelnevalt on viibitud Eestis minimaalselt 1(üks) aasta.
Vōistkondade suurus on piiramata. Vōistlejal peab olema makstud EML jooksva aasta
litsentsitasu
Litsentsid 2020.a.: õpilased, kadetid, juuniorid 5.- ja täiskasvanud 10-.
Litsentsi duplikaat 10.3.2.
Eesti meistrivõistluste osavõtumaks 2020.a. :
Õpilaste, kadettide ja juunioride meistrivõistlused 5.00.- in.
täiskasvanute meistrivõistlused
7.00.- in.
Eesti Meistrivõistluste osavõtumaks laekub võistlusi korraldavale klubile võistluspaiga eest ja
arsti (med.õe) töö tasumiseks.
Kohalik klubi garanteerib vähemalt 2 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 ID-kaart/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 ja maakondade vahel.
6. Autasustamine
6.1. Eesti meistrivōistluste iga kehakaalu kolme paremat autasustatakse diplomite ja
medalitega.
Kaks kolmanda koha medalit antakse välja kehakaaludes kus on kaheksa 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;

7.4.
7.5.

Võistluspaiga üürimise kulud tasub korraldav klubi laekunud osavõtumaksudest.
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.

8. Eesti meistrivõistlused maadluses korraldusreeglid COVID-19 perioodil
Vabariigi Valitsuse 16. mai korraldusega nr 172 lubatakse (muudetud: Vabariigi Valitsuse 21.
mai 2020. a korraldusega nr 182 ning Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020 korraldusega nr 190.):
1. Alates 1. juulist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine pealtvaatajatega, kui
korraldaja tagab osalejate arvu kuni 1000 inimest.
2. Alates 1. juulist 2020 siseruumides spordivõistluste korraldamine pealtvaatajatega, kui
korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest.
8.1. Nõuded spordivõistluste korraldamiseks
8.1.1. Eesti Maadlusliidu koostatud spordivõistluste korraldamise juhendit täidetakse.
8.1.2. Siseruumides lubatakse võistluspaika (vajaduse korral koostöös turvateenuse pakkujaga)
ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud. Korraldajate, osalejate ning osalejate
taustajõudude arv kokku ei tohi ületada 500 osalejat juulist.
8.1.3. Vabas õhus lubatakse võistluspaika ka pealtvaatajad, aga korraldajate, osalejate, osalejate
taustajõudude ja pealtvaatajate arv kokku ei tohi ületada 100 isikut võistluse kohta juunis ning
1000 isikut alates 1. juulist.
8.1.4. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse vähemalt 60minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja
desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada igapäevaselt enne ja
pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik
osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
8.1.5. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine
keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik
või isikud ära saata.
8.1.6. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda
tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega kahemeetrist vahet. Kasutuses olevad kapid ja
dušid peavad olema teineteisest vähemalt 2 meetri kaugusel. Osalejad kasutavad isiklikke
hügieenitarbeid. Riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik.
8.1.7 Võimaluse korral kasutada isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile
kasutada andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite
olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja, siseruumides (kui neid
piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.
8.1.8. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
8.1.9. Võistluse ajal toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti
soovitusi
8.1.10. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil
ega jääks pärast võistlust territooriumile.
8.1.11. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige
vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste
isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

8.1.12. Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii
registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu:
veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h
välisustel, piirdeaedadel.
8.1.13. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja
desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.
8.1.14. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks.
Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.
Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
8.1.15. Korraldaja tagab, et võistlusmatti ja vaatajate ala on eraldatud piiretega ja matti äärest
saavad pealtvaatajad võistlust jälgida minimaalselt 5m kauguselt.
8.1.16. Alates 19. juunist ei kehti enam 2+2 reegel, vaid see on asendatud inimeste hajutamise
nõudega. See tähendab, et inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi ning 2+2 reegli
kohustuslikus korras täitmist enam ei nõuta. Hajutamise nõue kehtib kõikjal avalikus ruumis.
Võistluse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse korraldaja. Viiruse
leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse §
28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600
eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja
piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.
8.2. Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed
8.2.1.Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja
desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_17.04.2020.pdf
8.2.2. Oluline on jälgida käte hügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja
seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada
liikumisteedele nähtavasse kohta:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf
8.2.3. Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina
küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast
kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.
Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.

2020. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE AJAD, KOHAD JA KORRALDAJAD
KREEKA – ROOMA MAADLUS, VABAMAADLUS JA NAISTEMAADLUS

1.TÄISKASVANUD

Osavōtjad
Kehakaalud
kg.

20.a. ja vanemad (arsti ja treeneri eriloaga 18.-19. aastane juunior
ja/või 15.-17.a. kadett) ja 2005.a. vanus 15 a. täis!
kreeka-rooma maadlus -60 , -67 , -72, -77 , -82 , -87, -97 ja -130

vabamaadlus -61, -65, -70, -74, -79, -86, -97, -125 kg
naistemaadlus - 50, - 53, -57, - 62, -68, -76 kg
Kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadlus
Jõgeva, Virtuse Hall
Kaalumine
12.09 kell 09.00-10.00
Võistluste avamine
kell 11.30
Finaalid
kell 17.00
Korraldajad
EML ja RJK Ramm
2. JUUNIORID

Osavōtjad

18.-20. a. 2000-2002.a. ja hiljem sündinud (arsti ja treeneri
eriloaga 2003-2004.a.s.) ja 2005.a. vanus 15 a. täis!

Kehakaalud
Kreeka-rooma maadlus
Vabamaadlus
Naistemaadlus

50 -55 , -60 , -63 , -67, -72, -77, -82, -87, -97 ja -130 kg.
52 -57, -61, -65, -70, -74, -79, -86, -92, -97, -125 kg
47 -50, - 53, -57, -62, -68, -76 kg

Kreeka-rooma maadlus
Kaalumine
Võistluste avamine
Finaalid
Korraldajad

Tapa Spordihoone
15.02 kell 09.30-10.30
kell 12.00
kell 16.00
EML ja SK Tapa

Vaba – ja naistemaadlus
Porvoo, Soome
Kaalumine
18.01 kell 09.30-10.30
Vōistluste avamine
kell 11.45
Finaalid
kell 16.00
Korraldajad
EML ja Porvoon Weikot
NB! Toimuvad Soome ja Eesti ühised meistrivõistlused, erandlikult maadeldakse välja üks
3.koht!
3. KADETID

Osavōtjad
2006.a. s.)
Kehakaalud
Naiskadetid

16.-17.a. 2003- 2004.a. sündinud ja (arsti ja treeneri loaga 200541 -45 , -48 , -51 , -55, - 60, -65 , -71 , -80 , -92 , -110 kg
36 -43, -49, -57, -65, -73 kg

Kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadlus
Põlva, Mesikäpa Hall
Kaalumine
29.08 kell 09.00 -10.00

Võistluste avamine
Finaalid
Korraldajad

kell 11.00
kell 18.00
EML ja MK Lapiti

4. ÕPILASED

Osavōtjad
2008.a. s.)
Kehakaalud
Tüdrukud

14.-15.a. 2005- 2006.a. sündinud ja (arsti ja treeneri loaga 200734 -38 , -41 , -44 , -48 , -52 , -57 , -62 , -68 , -75 , -85 kg.
29 -36, -42, -50, -58, -66 kg

Kreeka-rooma maadlus,vaba- ja naistemaadlus Viljandi Spordihoone
Kaalumine
Vōistluste avamine
Finaalid
Korraldajad

29.02 kell 09.00-10.00
kell 11.00
kell 17.00
EML ja MK Tulevik

Rannamaadlus
Kaalumine
Võistluste avamine
Korraldajad

Pärnu rand
25.07 kell 11.00 - 12.00
kell 13.00
EML ja MK Leo

Kehakaalud:
Naised
mehed
kadetid/noormehed

-55, -65, +65 kg
-60, -70, -80, -90, +90 kg
-55, -60, -70, -80, +80 kg

