
 

Õppides ja sportides – Targaks, Terveks, Tugevaks 

MTÜ Lõuna-Läänemaa Raskejõustiklubi Leola, Matsalu küla, Uuselu talu, 90230, Lääneranna vald, Pärnumaa, Reg-kood 80267160 

gsm +37255674748, janar.sober@mail.ee, http://www.rjkleola.ee/ 

XII GUSTAV VAHARI MÄLESTUSVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA JA NAISTE MAADLUSES  

01.10.2022 LIHULA SPORDIHOONES. 

JUHEND 

I VÕISTLUSTE EESMÄRK: 

• Tutvustada ning mälestada esimest ajalooliselt Läänemaalt pärit maailmameistrit Gustav Vaharit. Sel aastal 

tähistame G. Vahari 143. sünniaastapäeva ja 115. aasta möödumist tiitlivõidust. Vahar sündis 11. oktoobril 

1879.a Lääneranna vallas, Tuudi külas. 1903. a liitus ta Georg Lurichi trupiga, 1907. a tuli ta Lissabonis 

elukutseliste maadlejate maailmameistriks. Lurichi truppi kuulus ta üle 11 aasta. 

• Populariseerida ja arendada kreeka-rooma maadlust Eestis. Anda võimalus noortele maadlejatele võrrelda oma 

võimeid teiste noorte sportlastega. Selgitada parimad koolinoored maadluses. 

II VÕISTLUSTE AEG JA KOHT 

• Võistlused toimuvad 1. oktoobril 2022 a. Lihula Spordihoones, Jaama 9-1, Lääneranna vald, Pänumaal.  

• Kaalumine /weight-in and medical/ 01.10.2022 kohapeal kell 9.00-9.30. Võistluste algus 11.00. 

III VÕISTLUSTEST OSAVÕTJAD 

Poisid/Boys: 

• U10 2012 ja nooremad: -20, -23, -26, -29, -32, -35, -38, -42, -47, -53, -58,  +58kg. 

• U12 2010 ja nooremad: -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, +60kg. 

• U15 kehakaaludes (2007.a ja nooremad): -38, -41, -44, -48, -52, -57, -62, -68, -75, -85, +85kg. 

• U17 kehakaaludes (2005. a ja nooremad): -45, -48, -51, -55, -60, -65, -71, -80, -92, -110, +110kg 

Tüdrukud/Girls: 

• U10 2012 ja nooremad: -25, -30, -35, -40, -45, -50kg 

• U12 2010 ja nooremad: -30, -35, -40, -45, -50, -55kg 

• U15 2007 ja nooremad: -45, -50, -55, -60kg  

IV VÕISTLUSTE SÜSTEEM 

• Võistlused viiakse läbi Eestis kasutatavate võistlusmääruste alusel. Võistlused toimuvad kolmel 10x10m matil.  

V ÜLESANDMINE 

• Ülesandmine teostada hiljemalt 24. september 2022 a. aadressile: veikoproovel@gmail.com  

Muud küsimused: Tel.55674748 või e-mail janar.sober@mail.ee 

VI AUTASUSTAMINE 

• Iga kaalu parimaid võistlejaid autasustatakse karikate, medalite ja diplomitega. 

VII MAJANDAMINE/Accomodation 

• Kõik sportlaste lähetamise ja toitlustamisega seotud kulutused kannab lähetav organisatsioon. 

Võistlustel osavõtumaks 10 EUR. Kahes vanuses võisteldes 20€ 

 

• Majutus Sakste Majas https://sakste.ee/ +372 5258032 

• Majutus http://www.lihulahostel.ee/Hostel/Hostel.html +372 5385 4432, info@lihulahostel.ee  

VIII JUHTIMINE 

• Võistlust juhib ja viib läbi orgkomitee koos kohtunikekoguga. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab 

kohtunike kogu kohapeal 
 

Sekretär: Veiko Proovel 

Peakohtunik: Hergo Andruse 
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