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JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. EPL juhatuse elektroonilse koosoleku protokolli nr J-13/02/2015 kinnitamine;
2. Eesti meistrivõistlused;
3. Tallinna meistrivõistlused;
4. Võistluspunktide arvestamise korra täiendamine vastavalt treenerite poolt
laekunud ettepanekutele;
5. Tarm poksiklubi avaldus Liidu liikmeks astumise kohta;
6. Poksija klubi vahetus seoses elukoha vahetusega;
7. EUBC kongress;
8. Muud küsimused

1

1.

EPL juhatuse elektroonilise koosoleku protokolli nr J-13/02/2015 kinnitamine

OTSUS:
Kinnitati EPL juhatuse elektroonilise koosoleku protokoll nr J-13/02/2015.
2.

Eesti meistrivõistlused

Arutati Tallinnas peetavaid EMV-si.
OTSUS:
Informatsioon võeti teadmiseks.
3.

Tallinna meistrivõistlused

Muutus Tallinna MV-te kuupäev, kui algselt olid need 11.-12.04.2015, siis uueks kuupäevaks
valiti 18.-19.04.2015. Kuupäeva muudatus oli tingitud Sisekaitseakadeemia saali
mittesaadavusest algselt soovitud kuupäevadel.
OTSUS:
Informatsioon võeti teadmiseks. Kinnitati uued Tallinna MV läbiviimise kuupäevad.
4.
Võistluspunktide arvestamise korra täiendamine vastavalt treenerite poolt
laekunud ettepanekutele
Tulenevalt sellest, et enamus treeneritest avaldas soovi täiendada võistluspunktide arvestamise
korda nõnda, et vastase puudumise korral arvestatakse ilma vastaseta jäänud poksijale punktid,
otsustati korda vastavalt täiendada. Samuti klubide motiveerimiseks viia läbi EMV, lisati korra
sisse ka punkt, mis annab EMV-si korraldanud ja läbiviinud klubile täiendavad punktid.
OTSUS:
1. Vastase puudumise või mitteilmumise korral arvestada ilma vastaseta jäänud poksijale
matši puudumise korral 2,5 võistlupunki.
2. Arvestada EMV’si korraldanud ja läbiviinud klubile 10 võistluspunkti.
5.

Tarm poksiklubi avaldus Liidu liikmeks astumise kohta

Poksiklubi Tarm on korrektselt esitanud kõik sisseastumiseks nõutud dokumendid, samuti on
klubi tasunud 2015.aasta liikmemaksu (100.-) ja sisseastumismaksu (32.-). Kuna poksiklubi
Tarm soovib registreerida oma klubis poksijaid, kes on varasemalt võistlustel esitanud KarlLemani klubi ja kes on koos Karl-Lemaniga kuulunud Karl-Lemani spordikooli, siis sportlaste
ülemineku kohta peavad olema vormistatud vastavad kokkulepped ning nende üleminek peab
olema vormistatud vastavalt kehtivale poksijate ühest klubist teise üleminekukorrale. Vastavate
toimingute teostamisel lubada poksiklubil Tarm liikmeks astumist.
OTSUS:
1. Lubada poksiklubil Tarm astuda EPL liikmeks peale kõiki vajalikke protseduurilise
toimingute teostamist.
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2. Poksiklubi Tarm sisseastumise korral peasekretäril registreerida uus liige
spordiregistris ning näidata klubi liikmena ka EPL kodulehel rubriigis „Liikmed“.
6.

Poksija klubi vahetus seoses elukoha vahetusega

Eesti Poksiliidule laekus poksija Nikita Molodkini treeneri Zori Nevetšerja avaldus, kus viimane
palub lubada poksija üleminekut klubist Nahkkinnas (Valga) klubisse Avangard-Boxing (Tallinn)
treeneri Viktor Sigajevi juurde seoses Nikita Molodkini elukoha vahetusega.
OTSUS:
1. Rahuldada Zori Nevetšerja avaldus ja lubada poksijal Nikita Molodkinil üleminek
klubist Nahkkinnas klubisse Avangard-Boxing.
7.

EUBC kongress

Itaalia linnas Assisis toimub 12.-15.aprill EUBC kongress (EUBC General Assembly). EUBC katab
ühe esindaja majutus- ja toitlustuskulud ning samuti ka tagab kohaliku logistika.
OTSUS:
1. Suunata EUBC kongressile EPL esindajana peasekretär Jelena Kalbina.

Järgmise juhatuse koosoleku aja ja toimumiskoha teavitatakse jooksvalt.

Kalle Klandorf

Jelena Kalbina

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

______________________

_________________________

(nimi ja allkiri)
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