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Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr J-16/01/2015 
 

           16.01.2015 
 

Toimumise koht: Vabaduse väljak 7-603, Tallinn 

Algus kell 12.00 lõpp kell 14.00 

Juhatas: Kalle Klandorf  
 
Protokollis: Jelena Kalbina  
    
 
JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 
 

1. Eesti MV tehniline juhend 
2. Kohtunike kolleegiumi ja sekretariaadi koosseis 2015.aasta Eesti MV-tel 
3. EPL liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise kord, 2014.aasta 

võistluspunktide kinnitamine 
4. EPL spordiklassifikatsiooni nõuded ja tingimused spordijärgu täitmiseks. 

Sportlaste ühest klubist teise ülemineku korra kinnitamine koos uute järkude ja 
tariifidega. 

5. Distsiplinaarkomisjoni aruanne kahe  menetluse kohta 
6. Viie poksija avaldused klubi vahetuse kohta 
7. MTÜ Jumrug liikmelisus 
8. Muud küsimused 

 
 
 
 
 

1. Eesti meistrivõistluste tehniline juhend 
 
Koosolekul arutati Eesti MV tehnilise juhendi üle.  
 
OTSUS: 
 
Juhatus otsustas võta vastu Eesti MV tehnilise juhendi koos koosolekul tehtud parandustega 
(järgmisel lehel). 
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Eesti Poksiliidu juhend 2015. aasta Meistrivõistluste läbiviimiseks  

 
1.  Eesmärk 
1.1. Populariseerida  poksi laiades rahvahulkades. 
1.2. Selgitada vabariigi parimad poksijad erinevates vanusegruppides ja kehakaalu 
kategooriates. 
 
2.  Võistluste korraldamine 
2.1. Vōistlused valmistab ette ja viib läbi kohalik poksiklubi või spordikool (võistluste 

korraldaja) koostöös Eesti Poksiliiduga. Võistluste läbiviimiseks sõlmitakse sellekohane leping. 
2.2. Vahetult juhib võistlusi EPL juhatuse poolt kinnitatud peakohtunik ja kohtunikekogu. 
EPL poolt jälgib võistlusi juhatuse liige või peasekretär. 
2.3. Vōistlused viiakse läbi vastavalt kehtivale AIBA võistlusmäärustikule.  
 
3. Võistluste läbiviimine 
3.1 Avamine 

Võistluste teadustaja organiseerib võistluste avamise. Mängitakse riigihümni. Pärast hümni 

mängimist annab teadustaja võimaluse sõnavõttudeks (kohaliku omavalitsuse esindaja, EPL 

esindaja).  

3.2 Finaalid 

Teadustaja tutvustab võistluspaare ükshaaval vastavalt ajakavale. 

 

4. Autasustamine 

4.1 Võistluste teadustaja või EML peasekretär palub medalivõitjatel sisse marssida vastavalt 

kaalukategooriatele ja vanusegruppidele. 

4.1.1  Võistluste teadustaja või EML peasekretär kutsub alates kõige kergemast kehakaalust 

medalivõitjad pjedestaalile. Peale autasu kättesaamist lähevad sportlased tagasi rivisse kuni 

kaalukategooria (kategooriate) autasustamise lõpetamiseni.  Peale seda toimub medalivõitjate 

pildistamine.  

5.  Osavōtjad 
5.1 Võistlustel osalevad poksijad vanuseklassides U15, U17, U19 ja U40. 
5.2 Võistlustel osalevad EPL liikmed (klubid, spordikoolid jne.) oma liikmetega.  
5.3 Võistleval klubil /koolil peab olema tasutud EPL jooksva aasta liikmetasu. 
5.4 Meistrivõistlustele lubatakse poksijad, kes on ühe aasta jooksul pidanud vähemalt 4 
ametlikku poksimatši, neist 2 võitu või kellel on vähemalt III. järk kas noorte või täiskasvanute 
klassis. 
 
6.  Kehakaalud 
6.1 Võistlustele lubatakse täiskasvanud U40 (eliit- mehed) poksijad kümnes (10) kehakaalu 

kategoorias: 
       46 - 49 kg, -52 kg, -56 kg,  -60 kg, -64 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg.   
6.2 Võistlustele lubatakse täiskasvanud U40 (eliit- naised) ja neiud U19 poksijad kümnes 

(10) kehakaalu kategoorias: 
       45 - 48 kg, -51 kg, -54 kg,  -57 kg, -60 kg, -64 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, +81 kg.   
6.3 Võistlustele lubatakse U19 poksijad kümnes (10) kehakaalu kategoorias: 
 46 - 49 kg, -52 kg, 56 kg, -60 kg, -64 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg, 
6.4 Võistlustele lubatakse noored U17 (juuniorid, tüdrukud ja poisid) poksijad 

kolmeteistkümnes (13) kehakaalu kategoorias: 
44 kg - 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg ja 
80+ kg 
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6.5 Võistlustele lubatakse koolinoori U15 poksijad kaheksateistkümnes (18) kehakaalu 
kategoorias: 
37kg-39 kg, 41kg, 43 kg, 45 kg, 47 kg, 49 kg, 51 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 61 kg, 64 
kg, 67 kg, 70 kg, 73 kg, 76 kg ja +76. 

 
7.  Raundi pikkus  
7.1 Vanuseklassides U40, U19 (ainult eliitmehed ja noormehed-juuniorid) toimub kolm (3) 
raundi, kus iga raundi pikkuseks on kolm (3) minutit. 
7.2 Vanuseklassides U40, U19 (ainult eliitnaised ja neiud-juuniorid) toimub neli (4) raundi, 
kus iga raundi pikkuseks on kaks (2) minutit. 
7.3 Vanuseklassis U17 (noored- tüdrukud ja poisid) toimub kolm (3) raundi, kus iga raundi 
pikkuseks on kaks (2) minutit. 
7.4 Vanuseklassis U15 (kolinoored - tüdrukud ja poisid) toimub kolm (3) raundi, kus iga 
raundi pikkuseks on poolteist (1,5) minutit. 
7.5 Kõigis vanuseklassides on iga raundi vaheaja pikkuseks üks (1) minut. 
  
8. Poksijate klassifikatsioon vanuse järgi 
 
8.1 Poksijate klassifikatsioon vanuse järgi on järgmine: 
U40 – eliit, S 
U23 – noorsugu     
U19 – juunior, A     
U17 – noor, B     
U15 – koolinoor, C 
 
9.  Osavõtutasud 
9.1 Vanuseklassides U15, U17, U19 ja U40 on ühe poksija osavõtutasu 5,00.-/in. 
9.2 Osavõtumaks tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr EE902200221002101003 ülekandega 
klubi poolt 15 päeva enne võistluste algust koos registreerimislehega.  
9.3 Kohapeal makstes on stardimaks kahekordne. 
 
10.  Ülesandmine 
10.1. Poksijate arvuline eelregistreerimisleht (Lisa 1) kehakaalude kaupa esitatakse Eesti 
Poksiliidule 20 päeva enne võistluste algust.  
10.2. Lõplik registreerimine (Lisa 2) toimub 15 päeva enne võistluste algust koos iga poksija 
stardimaksu ette tasumisega panga ülekande korras Eesti Poksiliidu arvelduskontole Swedbank 
nr. EE902200221002101003.  Kohapeal makstes on stardimaks kahekordne.  
 
11. Poksijate lubamine võitlustele 
11.1 Võistlejate osalemiseks võistlustel annab loa mandaatkomisjon, mis on moodustatud 

peakohtuniku, kohtunike kolleegiumi ja võistlusi läbi viiva toimkonna poolt. 
11.2 Võistlejad läbivad mandaatkomisjoni enne arstlikku kontrolli. Poksija esitab 
mandaatkomisjoni: 

1) ülesandmisleht; 
2) AIBA poksija raamat; 
3) ID kaart või pass;  
4) arsti luba võitlemiseks (arstitõend/meditsiiniline sertifikaat), mis peab olema 
väljastatud mitte varem kui üks (1) aasta enne võistluste esimest päeva; 
5) maksekorraldus või  kviitung stardimaksu tasumise kohta; 
6) poksija ankeet.   

11.3 Lõppotsuse, kas lubada võistlejal osaleda võistlustel, teeb peakohtunik.  
11.4 Mandaatkomisjon pole kohustatud hilinenud ülesandmisi vastu võtma. 
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12. Kaalumine ja arstlik kontroll 
12.1 Iga võistleja peab läbima arstlikku kontrolli ja kaalumisprotseduuri, mis toimub iga 
võistluspäeva hommikul. 
12.2 Teisel ja kolmandal võistluspäeval kaalutakse vaid neid poksijaid, kes võistlevad antud 
võistluspäeval. 
12.3 Võistlejad kaalutakse alasti või sportpükstes (ilma kinnasteta ja palja jalu). 
12.4 Kaalumist on kohustatud teostama võistlejaga samasooline inimene. 
12.5 Kui võistleja ei ilmunud kaalumisele või tema kaal on üle või alla tema kaalukategooriast, 
langeb ta edasisest võistlusest välja. 
12.6 Kaalumisprotseduuri lõppemisest kuni võistluste alguseni peab mööduma vähemalt 
kolm (3) tundi. 
 
13. Loosimine ja paaride koostamine 
13.1 Esimese võistluspäeva hommikul toimub võistlejate loosimine ja paaridesse panek. 
Loosimine toimub meeskonna esindajate juuresolekul.  
13.2 Loosimine peab toimuma vahetult pärast võistlejate kaalumist. 
 
14. Võistlustel võib tugevamaid võistlejaid hajutada. 
14.1 Pärast loosimist moodustavad iga kehakaalu poksijad paarid: number 1 poksija 
numbriga 2, number 3 numbriga 4 jne. 
14.2 Kui esimeses voorus on paaritu arv vabu poksijaid, siis võistleja, kes sai loosimisel 
viimase numbri, peab kohtuma teises vooris esimese vooru esimese paari võitjaga. 
 
15. Võistleja riietus 
15.1 Võitleja riietus peab vastama AIBA tehnilistele nõuetele. 
15.2 Võistleja peab esinema korralikus sportlikus riietuses. Võistleja riietus koosneb 
kergetest spordituhvlitest (kontsade ja naelteta), sokkidest, mis ei tohi olla poksija põlvedest 
kõrgemal, spordipükstest, mis katavad vähemalt pool reit, kuid ei kata põlved, mis ei ole 
kõrgemal poksija vöökohast. Võistleja riietuse juures ei tohi olla metallist esemeid (pannal, 
tõmblukk jne.).  
15.3 Kindad. Võistluskindad peavad olema puhtad ja defektideta.  
15.3.1 Võitleja peab kandma kas punast või sinist värvi kindad olenevalt sellest, missuguses 
nurgas ta ringis asub.  
15.3.2 Võistleja ei tohi kanda oma kindaid. Võistlustel on lubatud võistlema vaid Eesti MV 
korraldaja poolt väljastatud kinnastega.  
15.3.3 Võistleja peab kindad peale panema enne ringi astumist. 
15.3.4 Kindad peavad olema maha võetud kohe peale matši lõppemist kuid enne tulemuste 
väljakuulutamist. 
15.3.5 Kinnaste parameetrid peavad vastama AIBA tehnilistele reeglitele:  
(10 untsised - alates 49 kg kuni 64 kg; 12 untsised – alates 69 kg kuni +91 kg). 
15.3.6 Kindad peavad olema toodetud AIBA poolt aktsepteeritava litsentsiaadi poolt. 
15.4 Käeside. Kämblavigastuse vältimiseks kasutatakse rusika mähkimisel käesidet laiusega 
5,7cm, pikkusega mitte rohkem kui 4,5m ja mitte lühem kui 2,5m. 
15.5 Peakaitsed 
15.5.1 Meestel vanuseklassides U40 on peakaitse kasutamine keelatud. 
15.5.2 Naistel vanuseklassides U40, U19, U17, U15 on peakaitse kasutamine kohustuslik. 
15.5.3 Noormeestel ja poistel vanuseklassides U19, U17 ja U15 on peakaitse kasutamine 
kohustuslik. 
 
16. Kohtunike riietus 
16.1 Kohtunikud ja peakohtunik riietus peab vastama AIBA nõuetele.  
 
 
 



5 
 

17. Tulemuste arvestamine 
17.1 Vōistluspunkte arvestatakse vastavalt Eesti Poksiliidu liikmesklubidele noortetoetuse 
võistluspunktide arvestamise korrale. 

1.koht = 5 punkti 
2.koht = 3 punkti 
3.koht = 1,5 punkti 
Matšivõidu eest antakse 1 lisapunkt. 

 
18. Võitja selgitamine 
18.1 Ühe poksija võit teise üle määratakse järgmiste tingimuste alusel: 

1) Punktivõit; 
2) Ilmne ülekaal; 
3) Vastase võimetus jätkata kohtumist; 
4) Vastase diskvalifitseerimise määruste rikkumise eest; 
5) Vastase või tema sekundandi loobumine kohtumise jätkamisest; 
6) Nokaut; 
7) Vastase mitteilmumine. 

18.2 Punktivõit määratakse punktikohtunike enamuse poolt. 
 
19.  Autasustamine 
19.1. Eesti meistrivōistluste iga kehakaalu kolme paremat autasustatakse diplomite ja  

medalitega. 
 
20. Kohtunike kolleegium, peakohtunik ja võistlustoimkond 
20.1 Kohtunike kolleegiumi koosseisu, peasekretäri, tema abi ja peakohtunikku osas teeb EPL  
juhatusele ettepaneku kohtunike komisjon vähemalt kaks (2) kuud enne võistluse algust. 
20.2 Võistlusmääruse täitmist jälgib peakohtunik. 
20.3 Peakohtunik esitab nädala jooksul pärast võistluste lõppemist EPL juhatusele võistluste 
läbiviimise kohta aruande. 
 
21.  Majandamine 
21.1  EPL tasub Eesti MV korralduskulud vastavalt võistluste korraldajaga sõlmitud lepingule. 
21.2. Osavõtjate ( sportlased , treenerid , esindajad ) kulud  kannab lähetaja või isik ise. 
 
22. Töötasud 
22.1 Eesti Poksiliit kannab kõik kohtunikega seotud kulud vastavalt kohtuniku kategooriale 
järgnevalt: 
Rahvuslik kategooria  15.-/päev 
AIBA*    25.-/päev 
AIBA**    35.-/päev 
AIBA***   45.-/päev 
22.2 Väliskohtunikud tasustatakse vastavalt kokkuleppele. 
22.3 Vastavalt kvalifikatsioonile tasustatakse peakohtunikku ja peasekretäri topelt tariifidega. 
Lisaks tasustatakse peakohtunikku ja peasekretäri vastavalt tema kvalifikatsioonile täiendavalt 
ühe päeva ulatuses. 
22.4 Peakohtunikule, kohtunikele, võistluste peasekretärile ja tema abile korraldatakse 
toitlustust võistluspaigas.  
22.5 Peakohtunikule, kohtunikele, võistluste peasekretärile ja tema abile tasutakse majutust 
ja transpordikulud juhul kui nad ei ela võistluste toimumise kohas. 
22.6 Informaatorile ja arstile tasutakse töötasu vastavalt kokkuleppele. 
22.7 Võistlustoimkonna liikmetele, kes ei oma kohtunikku kategooriat, tasutakse töötasu 
rahvusliku kategooria tariifi järgi. 
 
 



6 
 

23. Nõuded ruumidele, ringi ja inventari paigaldusnõuded 
23.1 Võistlused viiakse läbi nelinurkses ringis, mille mõõdud on 4,9x4,9 – 6,1x6,1 meetrit 

(sisemõõdud). 
23.2 Võistlustel kasutatava ringi parameetrid peavad vastama AIBA tehnilistele reeglitele. 
23.3 Ringi juurde peab kuuluma: 

1) Kaks ämbrit (süljenõu); 
2) Kaks kuivatuslappi,  
3) Kaks istet; 
4) Joogivesi; 
5) Lauad ja toolid ametiisikutele; 
6) Gong (haamriga) või kell; 
7) Stopper (soovitav kaks); 
8) Mikrofon; 
9) Kaks paari näidiskindaid; 
10) Meditsiiniliste abivahendite komplekt; 
11) Üks kanderaam. 

23.4 Ringi valgustus peab olema vähemalt 1000 luksi. 
23.5 Ruumis, kus viiakse läbi võistlusi, peab temperatuur olema vähemalt +16 kraadi ja mitte 
üle +25 kraadi. 
23.6 Ringi korrasoleku võistlusteks otsustab võistluste peakohtunik või mandaatkomisjoni 
esimees. 
23.7 Ruum peab olema sisustatud vastavalt AIBA nõuetele (vt skeem). 
 
24. Eesti Meistrivõistluste toimumisaeg ja koht 
24.1 Eesti 2015.aasta Meistrivõistlused poksis toimuvad 27.02.-01.03. Narvas ja 3.04-5.04. 
Tallinnas. 
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Ringi mõõdud: 
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Lisa 1. Eelregistreerimisleht Eesti Meistrivõistlustele (Näidis) 
Tähtaeg: 00.00.2015 

 
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2015 

 
EELREGISTREERIMISLEHT 

 
SELLELE REGISTREERIMISLEHELE TULEB MÄRKIDA NENDE POKSIJATE NIMED, KEDA 

KLUBI PLANEERIB VÕISTLUSTEL VÄLJA PANNA JA TASUDA STARDIMAKS KOOS LÕPLIKU 
REGISTREERIMISLEHEGA PÄEV.KUU 2015 

 
Stardimaksu tasumine EPL a/a EE902200221002101003 tuleb teha lõplikul 
registreerimisel. Kohapeal makstes on stardimaks kahekordne. 
 
Klubi :  
 

 
Nr Ees- ja perekonnanimi Sünni 

aasta  
Poksi 
järk 

Kaalu 
kategooria 

Matšide arv 
Võite/kaotusi  

Stardimaks 
makstud 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

 
10 

      

 
Klubi allkirjaõigusliku isiku allkiri:  
Võistkonna esindaja-treener: 
Kuupäev:  
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Lisa 2. Lõplik registreerimisleht Eesti Meistrivõistlustele (Näidis) 
Tähtaeg: 00.00.2015 

 
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2015 

LÕPLIK REGISTREERIMISLEHT 
 

LÕPLIKULE REGISTREERIMISLEHELE TULEB MÄRKIDA NENDE POKSIJATE NIMED, KEDA 
KLUBI PANEB VÕISTLUSTEL VÄLJA   

 
TASUDA STARDIMAKS KOOS LÕPLIKU REGISTREERIMISLEHEGA PÄEV.KUU 2015 

 
Stardimaksu tasumine panga ülekande korras EPL a/a EE902200221002101003 tuleb 
teha lõplikul registreerimisel. Kohapeal makstes on stardimaks kahekordne. 
 

Klubi :  
 

Nr Ees- ja perekonnanimi Sünni 
aasta  

Poksi 
järk 

Kaalu 
kategooria 

Matšide arv 
Võite/kaotusi  

Stardimaks 
makstud 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

 
10 

      

 

Klubi allkirjaõigusliku isiku allkiri:  
Võistkonna esindaja-treener: 
Kuupäev:  
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2. Kohtunikke kolleegiumi ja sekretariaadi koosseis 2015.aasta Eesti MV-tel 
 
EPL kohtunike kolleegiumi poolt laekus juhatusele järgmine ettepanek 2015.aasta Eesti 
Meistrivõistluste kohtunike kolleegiumi ja võistluste toimkonna koosseisu osas. 
 
Eesti MV kohtunikke kolleegium ja sekretariaat (Tallinnas, 3.-5.04.2015) 
 
Peakohtunik: 
Sergei Petrunin 
Võistluste peasekretär: 
Aleksandr Ganetski 
Võistluste peasekretäri abi: 
Viivika Andreas 
Kohtunikud: 
Dmitri Melis 
Vassili Kamanin 
Ruslan Moskaljov 
Juri Razguljajev 
Aleksei Kondrashov 
Viktor Tsaikin 
Gennadi Slusarenko 
Aleksandr Hohulenki 
Vjatseslav Minkevits 
Jakov Peterson 
Indrek Lauri 
Ivar Unt 
Aleksandr Pahmurko  
Erki Polli 
Vadim Nikiforov 
 
Eesti MV kohtunikke kolleegium ja sekretariaat (Narvas, 27.02-1.03.2015) 
 
Peakohtunik: 
Dmitri Melis 
Võistluste peasekretär: 
Tatjana  
Kohtunikud: 
Ruslan Moskaljov 
Juri Razguljaev 
Gennadi Sljusarenko 
Viktor Chaikin  (oma osalemisest teatab täiendavalt) 
Aleksei Kondrashov 
Vasilii Kamanin 
Aleksandr Hohulenko 
Vetchislav Minkevich 
Sergei Petrunin 
Aleksandr Ganetski 
Aleksandr Pamurko 
Indrek Lauri 
Ivar Unt 
 
OTSUS: 
Juhatus tutvus esitatud nimekirjadega ja otsustas kinnitada Tallinna MV kohtunike kolleegiumi 
ja sekretariaadi koosseisud. Mis puutub Narva MV-tesse, siis juhatus andis peasekretärile 
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ülesande võtta ühendust Narvas toimuvate Eesti MV-te peakohtuniku Dmitri Melissiga eesmärgil 
saada tema hinnang pakutud koosseisudele ning teha omapoolne ettepanek võimalike  
muudatuste osas. Tähtaeg: 26.01.2015. 
 

3. EPL liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise kord, 
2014.aasta võistluspunktide kinnitamine 
 

3.1. EPL liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise kord 
 
Juhatus arutas oma 16.01 koosolekul eelmisel juhatuse koosolekul kinnitatud EPL 
liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise korda ning otsustas seda muuta. 
 
OTSUS: 
 
EPL juhatus otsustas kinnitada võistluspunktide arvestamise korra järgmisel kujul: 
 
 

EESTI POKSILIIDU LIIKMESKLUBIDELE NOORTETOETUSE VÕISTLUSPUNKTIDE 
ARVESTAMISE KORD 

 
 
1. Eesti Poksiliidule riigieelarvest eraldatavate noorte toetussummade määramisel võetakse 
arvesse järgmised kriteeriumid:  
 
1.1. U15,U17,U19 Eesti Meistrivõistlustel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel  (EM, MM) 
saavutatud individuaalkoha punktid ja korraldamise eest punktid /Lisapunkt antakse võidetud 
matšide korral / 
 
2. Eesti Meistrivõistlustel esinemise eest arvestatakse punktid järgnevalt: 
      
Tabel 1 

Vanusegrupp I koht II koht III koht             Matši võit 
U19 - juunior    5    3    1,5                           1 
U17 - noor    5    3    1,5 1 
U15 - koolinoor    5    3    1,5 1 

 
3. Euroopa Meistrivõistlustel esinemise eest arvestatakse punktid järgnevalt:  

 
   Tabel 2 

Vanusegrupp I  II  III  V-VIII Matši võit 
19-22  35 30 25 20 20 
U19 30 25 20 15 15 
U17 25 20 15 10 10 
U15 20 15 10 5  5 

 
   4. Maailma Meistrivõistlustel esinemise eest arvestatakse punktid järgnevalt: 
 
   Tabel 3 

Vanusegrupp I  II                     III V-VIII Matši võit 
U19 50 40           30 20 20 
U17 40 35            30 15 10 
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5. Lisapunktid võistlustele lähetamise eest:  
 
5.1. Euroopa Meistrivõistlused = 10p./poksija-treener  
5.2. Maailmameistrivõistlused =  15p./poksija-treener  
5.3. Poksija kuulumine Eesti koondisse ( tiitlivõistlused EM ja MM, AIBA ja EUBC kalendri 
võistlused) =    5p./poksija 
 

6.EV Kultuuriministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatava noortespordi toetuse (edaspidi 
Toetus) jagamiseks noortespordiga tulemuslikult tegelevate spordiklubide toetamiseks Eesti 
Poksiliidu liikmesklubide vahel liidetakse nende poolt saadud punktide summa, jagades 
sellega toetuse kogusumma, saades selliselt ühe punkti rahalise väärtuse. Saadud summa 
korrutatakse läbi iga konkreetse spordiorganisatsiooni poolt eelneval aastal saadud punktide 
arvuga, mille tulemusena saadakse spordiorgansatsioonile eraldatava rahasumma suurus.  
 
7.Eesti Poksiliidul on õigus klubile eraldatud Toetus tagasi nõuda juhul, kui klubi ei täida  oma 
lepingulisi kohustusi, sealhulgas finantsaruandluse osas alaliidu ees. 
 
8.Spordiorganisatsioonide võistlusaasta tulemused kinnitab Eesti Poksiliidu juhatus hiljemalt 
iga aasta 31. detsembriks. 

   
9.Klubi vahetanud poksija toob punkte nii värbaja klubile kui ka kasvataja klubile, kusjuures 
kasvatajaklubile arvestatakse 50%  punktidest ja uuele klubile 50% tingimusel, et üleminek 
on nõuetekohaselt vormistatud ja üleminekumaks tasutud. 

 
3.2. 2014.aasta võistluspunktide kinnitamine 
 
Peasekretär esitas juhatusele 2014.aasta võistluspunktide tabeli liikmesklubide kaupa.  
 
OTSUS: 
 
Juhatus otsustas kinnitada võistluspunktide tabeli koos koosolekul tehtud parandustega 
(järgmisel lehel). 
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Eesti Poksiliidu noortespordi koondtabel 
 

2014. aasta Eesti Meistrivõistluste tulemuste järgi 
 
 

№ Klubi U-15 U-17 U-19 KOKKU 

1 PSK 29,5 26,5 22,5 78,5 
2 Energia 16,0 29,5 22,5 68 
3 Sofron 27,0 31,0 6,5 64,5 
4 OMK 24,5 23,0 4,0 51,5 
5 Järve-Boxing 11,0 12,5 20,0 43,5 
6 Loit 12,0 13,5 6,5 32 
7 ATP 17,0  10,0 27 
8 Dünamo 3,0 12,0 8,0 23 
9 Kreenholm PSK 8,5 9,5  18 
10 TÜ ASK 4,5 8,5 4,0 17 
11 Karl Leman 3,0 5,0 7,0 15 
12 Sirge  7,0 3,0 10 
13 Silboxing  4,0 5,0 9 
14 Kik-Džeb 0,0  8,0 8 
15 Mere  1,5 4,0 5,5 
16 Nahkkinnas 3,0  1,5 4,5 
17 Evail-Athletics 3,0   3 
18 Raund 3,0   3 

 
 
2014.aasta  Eesti MV alusel koostatud tabelis  U15, U17 ja U19 tulemuste hindamisel on 
kasutatud järgnevat punktiskaalat: 

1. koht = 5 punkti 
2. koht = 3 punkti     
3. koht = 1,5  punkti 
+ 1 punkt võidu eest 
Eesti meistrile arvestatakse 2,5 punkti vastase puudumise või mitteilmumise korral 

 
  

Lisapunktid poksiklubidele Euroopa Meistrivõistlustel (juuniorid ja koolinoored) 
esinemise eest  

  
Lisapunktid poksiklubidele võistlustele lähetamise eest: 
 
Võitluspunkte poksiklubidele arvestatakse poksijate tulemuste järgi, kes võistlevad 
vanuseklassides U15, U17, U19 ja U23. 
  

• 31.10-9.11.2014 toimusid Anapas Juunioride Euroopa Meistrivõistlused 2014.  
 
Vlad Romanjuk  (98-99) saavutas 9.koha. Klubi saab 10 punkti (matši võidu eest, U17). 
 
Poksija kuulumine Eesti koondisesse (EM, MM, AIBA ja EUBC kalendri võistlused) - 5p/poksija.  
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EPL delegatsiooni Anapas kuulusid järgmised sportlased:   
1. Pavel Kamanin (PSK Narva - 10 punkti (treener, poksija));  
2. Vlad Romanjuk (OMK - 5 punkti); 
3. Valeri Sokolov (Silboxing - 5 punkti). 

 
• XII. EUBC European Schoolboys Championship 2014 

Semjon Kamanin – 5.koht. Oma vastaseid Semjon ei võitnud, mistõttu võidu eest punkte talle ei 
arvestata. Küll aga saab Narva PSK 5 punkti sportlase lähetamise eest võistlustele. 
 

• MM Sofias, Bulgaaria 24.04.2014 
Ervin Larka saavutas 17.koha. Oma vastaseid Ervin ei võitnud, mistõttu võidu eest punkte talle ei 
arvestata. Küll aga saab Silboxing 5 punkti sportlase lähetamise eest võistlustele. 
 

Lisapunktid 2014.a Eesti Meistrivõistluste korraldamise eest 
 

• Mere   = 10 punkti 
• Evail-Athletics  = 10 punkti 

 
 

Eesti Poksiliidu noortespordi 2014. aasta summaarne koondtabel 
 

 

№ Klubi U-15 U-17 U-19 Lisapunktid KOKKU Koht 

1 PSK 29,5 26,5 22,5 15,0 93,5 1 

2 Energia 16,0 29,5 22,5  68,0 2 

3 OMK 24,5 23,0 4,0 15,0 66,5 3 

4 Sofron 27,0 31,0 6,5  64,5 4 

5 Järve-Boxing 11,0 12,5 20,0  43,5 5 

6 Loit 12,0 13,5 6,5  32,0 6 

7 ATP 17,0  10,0  27,0 7 

8 Dünamo 3,0 12,0 8,0  23,0 8 

9 Silboxing  4,0 5,0 10,0 19,0 9 

10 Kreenholm PSK 8,5 9,5   18,0 10 

11 TÜ ASK 4,5 8,5 4,0  17,0 11 

12 Mere  1,5 4,0 10,0 15,5 12 

13 Karl Leman 3,0 5,0 7,0  15,0 13 

14 Evail-Athletics 3,0   10,0 13,0 14 

15 Sirge  7,0 3,0  10,0 15 

16 Kik-Džeb 0,0  8,0  8,0 16 

17 Nahkkinnas 3,0  1,5  4,5 17 

18 Raund 3,0    3,0 18 

 
4. EPL spordiklassifikatsiooni nõuded ja tingimused spordijärgu täitmiseks. Uute 

sportlaste ühest klubist teise ülemineku korra kinnitamine koos uute järkude ja 
tariifidega. 

 
4.1. EPL spordiklassifikatsiooni nõuded ja tingimused spordijärgu täitmiseks. 
 
EPL treenerite komisjon tegi ettepaneku spordijärkude kriteeriumide osas. Juhatus arutas uue 
spordijärkude süsteemi üle ja kiitis heaks treenerite poolt pakutud variandi. 
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OTSUS: 
 
Juhatus otsustas kinnitada uue spordiklassifikatsiooni nõuete korra järgmisel kujul: 
 
 
Eesti Poksiliidu spordiklassifikatsiooni nõuded ja tingimused spordijärgu täitmiseks 
 
 
Eesti Poksiliidu arengukava näeb ette poksijate spordimeisterlikkuse edasise tõusu 
stimuleerimiseks, treenerite töö objektiivsemaks hindamiseks ja poksiklubides tehtava 
poksialase õppesportliku tegevuse paremaks ning sihipäraseks suunamiseks,  - on koostatud 
alljärgnev spordijärkude süsteem: 
 
 
 

Järk Vanuse 
grupid 

Järgu täitmise nõuded Järgu 
kaitsmise  
nõuded 

Järgu 
vormistaja 

Eesti MV 

Noor III  BC Pidada 4 matši, neist 2 
võitu, ühe aasta jooksul 

2 võitu ühe 
aasta 
jooksul 

Spordiklubi, 
Poksiklubi 

3.koht 

Noor II  BC 8-st matšist 4 võitu, ühe 
aasta jooksul 

2 võitu ühe 
aasta 
jooksul 

Spordiklubi, 
Poksiklubi 

2.koht 

Noor I  BC 8-st matšist 4 võitu II 
järgu üle, ühe aasta 
jooksul 

2 võitu I 
järgu üle 
ühe aasta 
jooksul 

Eesti Poksiliit 1.koht 

Täiskasvanud 
III  

SA Pidada 4 matši, neist 2 
võitu, ühe aasta jooksul 

2 võitu ühe 
aasta 
jooksul 

Spordiklubi, 
Poksiklubi 

3.koht 

Täiskasvanud 
II  

SA 8-st matšist 4 võitu, ühe 
aasta jooksul 

2 võitu ühe 
aasta 
jooksul 

Spordiklubi, 
Poksiklubi 

2.koht 

Täiskasvanud 
I 

SA  
 

8-st matšist 4 võitu II 
järgu üle, ühe aasta 
jooksul 

2 võitu I 
järgu üle 
ühe aasta 
jooksul 

Eesti Poksiliit 1.koht 

MSK SA 12-st matsist 6 võitu I 
järgu üle või 
rahvusvahelise turniiri 
võitmine (osaleb min. 8 
riiki, saavutatud 3 võitu, 
8 poksijat kaalus); 
või 
V.-VIII.koht Euroopa MV 
U40 / 
III.koht Euroopa MV U19 

2 võitu 
MSK üle või 
4 võitu I 
järgu üle 

Eesti Poksiliit U40: 
1.koht 
(juhul 
kui on 
võidetud 
3 matši); 
U19: 
1.koht 
kahel 
Eesti 
MV-tel 
kahel 
aastal 
järjest 
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MS S 15-st matšist 12 võitu I 
järgu  või MSK üle ehk 
AIBA, EUBC 
rahvusvahelise tiitli- või 
karikavõistluse 
medalivõit 
või 
U19: I.-III.koht Euroopa 
MV, 
või 
U19, U40: B või EUBC 
võistlustel I.koht või II, 
III.koht kahel B või EUBC 
kalendri võistlustel 

2 võitu MS 
üle või 4 
võitu MSK 
üle 

Eesti Poksiliit 1.koht 
kolmel 
korral 
viie aasta 
jooksul 

Rahvus- 
vaheline  
suurmeister 

S U40: V.-VIII.koht MMV, 
I.-III.koht Euroopa MV;  
U19: I, II.koht Euroopa 
MV; III.koht MMV;  
või 
kaks I.kohta AIBA 
kalendrivõistlustel. 

- Eesti Poksiliit I.koht 
kolmel 
aastal 
järjest 
või viis 
korda 10 
aasta 
jooksul 

 
 
4.2 Uue sportlaste ühest klubist teise ülemineku korra kinnitamine koos uute järkude 
ja tariifidega. 
 
Võttes arvesse uued spordiklassifikatsiooni nõuded otsustati kinnitada uus sportlaste ühest 
klubist teise ülemineku kord koos uute järkude järgi kehtima hakkavate tariifidega. 
 
OTSUS: 
 
Kinnitada uus sportlaste ülemineku kord koos uute meisterlikkuse klasside klassifikatsiooni ja 
uute ülemineku tariifidega (allpool). Uus kord jõustub 1.02.2015. 
 
 

EESTI POKSILIIDU EESKIRI 
            POKSIJATE ÜHEST KLUBIST TEISE ÜLEMINEKU KORD 
 

1. Üldsätted 
 

1.1 Poksijate ülemineku kord reguleerib poksijate liikumist ühest klubist teise.  

1.2 Poksijate üleminek ühest klubist teise on võimalik üksnes Eesti Poksiliidu (edaspidi EPL) 
juhatuse loal ja vastava kande tegemisel poksijaraamatus, mille teeb Liidu peasekretär või 
selleks volitatud isik. 

1.3 Lapsed ja noored (kuni 19 eluaastat) võivad klubi vahetada ajavahemikus 1.septembrist 
kuni 31.detsembrini.  

1.4 Täiskasvanud sportlased võivad klubi vahetada aastaringselt. 
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2. Poksijate üleminek 
 
2.1   Juhtudel, kui: 1) poksija on läinud või teda on kutsutud poksitreeningule, 2) poksija 
seaduslik esindaja on läinud või teda on kutsutud uude poksiklubisse/poksikooli, peab uus 
poksiklubi/kool informeerima sellest vana poksiklubi/kooli ühe ööpäeva jooksul alates 
treeningu või kutse realiseerumisest EPL’s registreeritud ametlikel kontaktidel. 

2.2   EPL arvestab poksijate seaduslike esindajate ja täiskasvanud poksijate vaba tahtega valida 
poksiklubi või poksikool, kuid osalemiseks kõigil poksivõistlustel tuleb aktsepteerida käesolevat 
määrustikku.  

2.3   Klubi/kool on kohustatud tutvustama poksijale ja/või tema seaduslikule esindajale 
käesolevat määrustikku enne poksija klubi/kooli liikmeks vastuvõtmist. 

2.4   Eelduseks poksija üleminekul ühest klubist/koolist teise on kõikide vastastikuste 
võlgnevuste puudumine klubi/kooli ja poksija või tema seadusliku esindaja vahel. Antud eelduse 
mittetäitmisel ei saa toimuda poksija üleminekut ühest klubist/koolist teise. 

2.5   Poksijate ühest klubist/koolist teise ülemineku korra alusel, klubi/kooli esindamiseks 
mistahes vormis, peab uus klubi esitama EPLi peasekretärile või selleks volitatud isikule 
klubide/koolide ja poksija ja/või tema seadusliku esindaja vahelise kolmepoolse kirjaliku 
poksija ülemineku kokkuleppe, milles tuleb ära näidata järgmised andmed: 

1)     Poolte rekvisiidid. 

2)     Uue ja vana klubi/kooli vaheline kokkulepe poksija ülemineku tingimuste kohta ja 
tingimuste täitmise tähtaeg; 

3)     Poksija ülemineku kuupäev. 

Vastav kokkulepe tuleb sõlmida ja esitada septembri kuu jooksul, alates päevast, mil poksija 
teatab oma soovist esindada uut klubi/kooli. 

2.6   Poksija ühest klubist/koolist teise ülemineku korral, juhul kui uus ja vana klubi/kool ei ole 
saavutanud teistsugust kokkulepet poksija ühest klubist/koolist teise ülemineku kohta, on 
klubi/kool, kuhu poksija üle läheb, kohustatud hüvitama eelmisele klubile/koolile poksija 
kasvatamiseks tehtud kulutused (edaspidi kasvatajaraha). 

2.7   Kulutuste hüvitamise aluseks on alljärgnevad tariifid (tuletatud poksija meisterlikkusest 
lähtuvalt):  

Sportlase järk:   Kasvatajaraha (EUR): 
RM (rahvusvaheline meister)   700.- 
MS (meistersportlane)   500.- 
MSK (meistrikandidaat)   400.- 
Täiskasvanud I    350.- 
Täiskasvanud II       300.- 
Täiskasvanud III      250.- 
Noor I        250.- 
Noor II       200.- 
Noor III      150.-  

 

2.8 Klubi vahetanud poksijal on õigus esindada uut klubi peale EPL juhatuse otsust. 

2.9       Eelmisel klubil on õigus saada 100% poksija võistluspunktidest ülemineku aasta lõpuni 
(kuni 31.detsember). Uuest aastast (alates 1.jaanuar) poksija kõik võistluspunktid arvestatakse 
uuele klubile. 
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2.10      Klubil/koolil ei ole õigust saada kasvatajaraha juhul, kui poksija: 

1)     lõpetab poksija karjääri ja/või lahkub klubist/koolist ning esindab mõnda teist klubi/kooli 
võistlustel alates 2 aasta möödudes lahkumise päevast;  

2)     vahetab elukohta ühest linnast/vallast/maakonnast/riigist teise ja siirdub poksima oma 
uue elukoha haldusterritooriumil asuvasse klubisse/kooli. Endisel klubil/koolil ei ole õigus 
takistada poksija üleminekut juhul, kui poksija elukoha muutus on tegelik ja on tõendatud 
elanikeregistri tõendiga; 

2.11      Juhul, kui poksija või tema seaduslik esindaja või vana klubi/kooli esindaja keeldub 
sõlmimast poksija ülemineku kokkulepet pärast kõikide vastastikkuste kohustuste täitmist, 
vormistab poksija ülemineku EPLi juhatuse otsuse ja osapoole vastava avalduse alusel EPLi 
peasekretär või selleks volitatud isik, kes teeb vastava paranduse poksijaraamatus. 

2.12      EPL’i juhatusel on õigus erijuhtudel klubi/kooli või poksija või tema seadusliku esindaja 
kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud taotluse alusel kehtestada poksija ülemineku 
tingimused. 

2.13 Kasvatajaraha summade ülekanded toimuvad läbi EPL’i ning EPL’il on õigus igast 
kasvatajaraha summast maha arvata 5% EPL’i treenerite koolituse ja noorteprojektide tarbeks. 

2.14 Osapooled võivad leppida kokku EPL’i poolt kinnitatud kasvatajaraha algsest summast 
väiksemas või suuremas summas. Sel juhul arvestatakse EPL’ile jääv 5% kasvatajaraha algsest 
summast. 

2.15 Osapooled võivad leppida kokku üleminekus ilma kasvatajaraha tasumiseta, kuid sellisel 
juhul EPL’ile peab uue klubi poolt laekuma 5% kasvatajaraha summast vastavalt kehtestatud 
tariifidele.  

 
3. Karistused ülemineku korra rikkumise korral 

 
3.1 EPLi juhatusel on õigus käesoleva korra vastu eksinud liikmesklubi/kooli suhtes 
rakendada järgmisi karistusi järgmises järjekorras: 

1)     Teha hoiatus koos kohustusega mitte panna toime uusi rikkumisi; 

2)     Avaldada noomitus ja/või teha see teatavaks avalikkusele ja/või avaldada see EPLi 
koduleheküljel; 

3)     Peatada võistluste korraldamise õigus; 

4)     Määrata liikmesklubile/koolile rahaline trahv kuni 10 liikmetasu. 

5)     Rakendada võistluskeeld liikmesklubile/koolile kuni üheks aastaks; 

6)     Peatada liikmesklubi/kooli liikmelisuse. 

3.2   Karistuste määramisel on EPLi juhatus kohustatud võtma reeglit rikkunud klubilt/koolilt 
temapoolse seletuse. 

3.3         Kõik karistused aeguvad kahe aasta möödumisel alates rikkumise toimepanemisest. 
 

4. Rakendamise kord 
 
4.1 Käesolev ülemineku kord muudab kehtetuks kõik eelnevad samasisulised EPL’i 
regulatsioonid üleminekute kohta. 

4.2 Muudetud tingimustel ülemineku kord rakendub alates 1.02.2015. 
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5. Distsiplinaarkomisjoni aruanne kahe asja menetluse kohta 
 
5.1. Dmitri Melissi vahejuhtum 

 

21.11.2015 kohtus Kalle Klandorf EPL kohtunikega. Kohtumisest võtsid osa: Aleksandr Ganetski, 
Aleksandr Pahmurko, Tõnu Pomerants, Sergei Petrunin, Vadim Nikiforov, Jakov Peterson. 
 
Üheks kohtumise teemaks oli Dmitri Melissi ringikohtunikuna mittekohane käitumine Jõhvi Box 
Open turniiril, mis väljendus selles, et kohtunik astus ringi kohtunikule kohase riietuseta (ilma 
kikilipsuta) ja alkohoolse joobeseisundi tunnustega. Tuginedes kohalviibinute ütlustele toimus 
ka ringikohtuniku Dmitri Melissi sõnasõda ringi äärekohtunikega võistluste toimumise ajal. 
 
Peasekretär palus Priidik Kipparilt antud vahejuhtumi asjus saata kirjalik selgitus antud 
vahejuhtumi kohta, kuid suuliselt Priidik Kippar väitis, et antud süüdistused on alusetud. 
Tänaseni ei ole peasekretär saanud Priidik Kipparilt kirjalikku selgitust.  
 
Eelmisel 12.12.2014 koosolekul otsustas juhatus suunata Dmitri Melissi käitumisega seotud 
vahejuhtumi lahendamine distsiplinaarkomisjoni, kes kujundab saadud materjali alusel oma 
arvamuse ning teeb järgmisel juhatuse koosolekul ettepaneku juhatusele antud vahejuhtumi 
lahendamise osas.  
 
Juhatus kuulas ära distsiplinaarkomisjoni seisukoha. Koosolekul avaldasid arvamust kõik 
kohalviibinud juhatuse liikmed. 
 
OTSUS: 
 
Juhatus otsustas rakendada nii Dmitri Melissi kui ka Aleksandr Pahmurko ja Vassili Kamanini 
suhtes (viimased viibisid võistlustel ja osalesid kohtunike kolleegiumi töös ning kohalviibinute 
sõnul aitasid tekkinud olukorrale kaasa, rikkusid reegleid kõvasti vesteldes omavahel ja segades 
ringis olevat kohtunikku otse võistluste ajal) rakendada kuue (6) kuulist kaitseaega. Juhul kui 
katseajal jooksul pannakse toime uusi rikkumisi, rakendub automaatselt korra rikkunud isiku 
suhtes kuue (6) kuune töökeeld kohtunikuna.  
 
 

5.2. Ervin Larka üleminekuga seotud klubide vaheline konflikt 
 

Eelmisel 12.12.2014 koosolekul otsustas EPL juhatus suunata Ervin Larka üleminekuga ühest 
klubist teise seotud vahejuhtumi lahendamine distsiplinaarkomisjoni, kes kujundab saadud 
materjali alusel oma arvamuse ning teeb järgmisel juhatuse koosolekul ettepaneku juhatusele 
antud vahejuhtumi lahendamise osas. 
 
Distsiplinaarkomisjon tutvudes saadud materjaliga jõudis järeldusele, et asja menetlemine on 
alusetu, kuna juhatusele pole tänaseni laekunud vastavat avaldust soovitud ülemineku kohta. 
 
OTSUS: 
 
Juhatus otsustas, et seni, kuni juhatusele pole vastavat ülemineku avaldust laekunud, lugeda 
Ervin Larkat kuuluma Silboxing klubisse. Avalduse laekumisel asi võetakse taaskord menetlusse. 
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6. Nelja poksija avaldused klubi vahetuse kohta 
 
EPL juhatusele laekusid Rain Karlsoni, Ainar Karlsoni, Robert Kikase, Kaupo Arro ja Tõnis 
Grinkini avaldused, kus poksijad väljendasid soovi astuda välja poksiklubist Karl-Leman ning 
astuda liikmeteks klubisse Kalev-Boxing.  
 
Juhatus arutas koosolekul esitatud avaldusi. Poksijad on esitanud nõuetekohaselt täidetud 
dokumendid.  
Poiste treeneri Ervin Kade sõnul (kirjalik pöördumine) puuduvad sportlastel materiaalsed 
võlgnevused Karl-Lemani klubi ees.  
 
Kuna hetkel kehtib veel vana sportlaste ühest klubist teisse ülemineku kord (vt Lisa1), siis 
poksijate üleminek toimub vastavuses selle nõuetega. 
 
OTSUS: 
 
Juhatus otsustas, et uus klubi Kalev Boxing, kuhu sportlased avaldasid soovi liikmeteks astuda, 
kohustub tasuma kasvatajaklubile Karl-Lemanile järgmised üleminekutasud: 
 
Poksija nimi  Tasumisele kuuluv kasvatajaraha (eur) 
Rain Karlsoni  320.-  
Ainar Karlsoni  320.- 
Kaupo Arro   320.- 
Robert Kikase  200.-  
Tõnis Grinkini   200.- 
 
EPL esitab ülemineku arve poksiklubile Kalev-Boxing. Poiste üleminek jõustub vastavate 
summade laekumisel Eesti Poksiliidu arvele, millejärel Poksiliit kannab vastavad summad Karl-
Lemani arveldusarvele. 
 
7. MTÜ Jumrug liikmelisus 
 
Selgus, et MTÜ Jumrug läbib likvideerimise protsessi. EPL ei ole klubile väljastanud ka 
2015.aasta liikmemaksu arvet, kuna klubiga ei ole võimalik ühendust saada. Klubi ei väljenda 
aktiivsust ning spordiregistris märgitud telefoni number on väljas. 
 
OTSUS: 
 
EPL juhatus otsustas lõpetada MTÜ Jumrug liikmelisuse. 
 
 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 13.02.2015 algusega kell 12.00 aadressil  Vabaduse 
väljak 7-603, Tallinn.   
 

 

Kalle Klandorf    Jelena Kalbina 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 

______________________    _________________________ 

(nimi ja allkiri)     (nimi ja allkiri) 

EPL juhatuse koosoleku juhataja  EPL juhatuse koosoleku protokollija  

16.01.2015     16.01.2015   
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Lisa 1 juhatuse koosoleku 

protokollile nr J-16/01/2015 

Kinnitatud Eesti Poksiliidu  
Juhatuse otsusega Nr. 5/ 5-2010, 9.05.2010 
 
    
   EPL JUHATUSE OTSUS Nr. 5/ 5-2010, 9.05.2010.a. 
 
            POKSIJATE ÜLEMINEK ÜHEST KLUBIST TEISE 
 
Võtta aluseks Eesti Poksiliidu 1998.a juhatuse otsuse:poksija poolt klubi vahetuse kohta 
koos alljärgnevate lisadega. 
Lisa 1. 
Üleminek, s.t. klubi vahetus toimub ainult Eesti Poksiliidu Juhatuse loal.  
Klubi vahetus täiskasvanute U34 vanuseklassis saab toimuda võistlushooaja lõpus - 
detsembris, U19 ja U17 -   oktoobris. 
Juunioride U19 ja nooremate poksijate kohta kehtivad klubi vahetuseks jooksva aasta need 
kuupäevad, millal lõpetatakse Tallinna(1.11.2010) ja teiste linnade noorte(19 ja nooremad) 
pearahade nimekirjade esitamine. Selleks ajaks peab EPL juhatuse otsus olema jõustunud. 
Lisa 2.  
Kehtestada üleminekumaks alljärgnevate tariifidega: 
Täiskasvanud U34:  
Eesti meister vähemalt üks kord kahel viimasel hooajal         – 5000.- EEK 
Eesti MV II ja III koht    „         „          „            „                   -  3000.- EEK 
Juuniorid U19:   
Eesti juunioride meister vähemalt üks kord kahel viimasel hooajal  – 3000.- EEK 
II ja III koht                       „            „      „        „        „            „         - 2000.- EEK 
Noored U17:      
Eesti noortemeister                     -  2000.- EEK 
II ja III koht                                 -  1000.-EEK     
Lisa 3. 
Iga üksiku juhtumi puhul tuleb EPL juhatusele esitada poksija isiklik avaldus, mis on 
viseeritud kasvatajaklubi poolt, s.t. luba ülemineku kohta ning märkus varandusliku vahekorra 
selgitamise ja lõpetamise kohta. Juhatus langetab otsuse, millest teatatakse mõlemale 
osapoolele. 
Lisa 4. 
Klubi vahetanud poksija punktid Eesti MV-l meeskondlikus arvestuses ja lisaks noorte U19, 
U17 ning U15 pearahade jagamisel, arvestatakse punktid järgneval hooajal ühe aasta jooksul 
alljärgnevalt: 
Uuele klubile arvestatakse peale üleminekumaksu tasumist 100% punktidest, 
kasvatajaklubile arvestatakse 50% punktidest. 
Klubi vahetanud poksijal on õigus esindada uut klubi peale EPL Juhatuse otsuse jõustumist ja 
kanda uue klubi esindusvormi. 
 
 
Vello Kade 
Eesti Poksiliidu president         
 
 

 


