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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.
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:
RM (rahvusvaheline meister)
MS (meistersportlane)
MSK (meistrikandidaat)
Täiskasvanud I
Täiskasvanud II
Täiskasvanud III
Noor I
Noor II
Noor III
2.8

Kasvatajaraha (EUR):
700.500.400.350.300.250.250.200.150.-

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.
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.

