EESTI 2015. a MEISTRIVÕISTLUSED POKSIS
KOOLINOORTELE U15 (koolipoisid 2001-2002.a), JUUNIORIDELE U-19 (noormehed 19971998.a) JA ELIITKLASSI NAISTELE U-40 (1996-1976.a)
VÕISTLUSJUHEND
1. Eesmärk ja ülesanded
1.1.Populariseerida Eesti noorte seas poksisporti kui olümpiaspordiala;
1.2.Selgitada koolinoorte ja juunioride
2015.a Eesti
meistrid ja klubidevaheline
paremusjärjestus;
1.3.Selgitada Eesti koolinoorte ja juunioride koondised rahvusvahelisteks võistlusteks;
1.4. Tähistada Eesti poksi 105-ndat aastapäeva.
2. Võistluste aeg, koht, korraldamine
2.1. Eesti MV toimuvad 27.02. – 01.03.2015.a Narva Spordihoones, Rakvere 24a.
2.2. Võistlused korraldab Eesti Poksiliit koostöös Narva Spordiklubiga Energia, vastavalt Eesti
Poksiliidu ja SK Energia vahel sõlmitud koostöölepingu tingimustele. Meistrivõistlusi teenindab
Eesti Poksiliidu kohtunike komisjoni poolt kinnitatud kohtunike kogu.
3. Registreerimise ja võistlustele lubamise tingimused
3.1. Võistlused viiakse läbi vastavalt AIBA poksimäärustikule (jõust. 1.02.2015.a) ja EPL poolt
16.01.2015.a kinnitatud EMV tehnilisele juhendile.
3.2. Võistlustele lubatakse koolinoored sünniaastaga 2001-2002, juuniorid (noormehed)
sünniaastaga 1997-1998 ja eliitklassi naised sünniaastaga 1996-1976.
3.3. Poksijate eelregistreerimine saata emaili teel hiljemalt 15.02.2015.a. Eesti Poksiliidu e-posti
aadressile: estboxing@gmail.com.
3.4. Võistlustele lubatakse korrektselt täidetud AIBA arvestusraamatutega poksijad, kellel on
läbitud täielik tervisekontroll poksitreeningutele lubamiseks ning igaaastane tervisekontroll
(kehtib
üks
aasta
)
akrediteeritud
Eesti
spordimeditsiiniasutuses
(Eesti
Spordimeditsiinikeskus, Vomax Spordimeditsiinikeskus, linnade taastusravi kabinetid) /või/
oma perearsti juures.
3.5. Ühe poksija osavõtutasu 5,00.-/in.
3.6. Osavõtumaks tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr EE902200221002101003 (Swedbank)
ülekandega klubi poolt hiljemalt 15.02.2015 koos registreerimislehega. Kohapeal makstes
on stardimaks kahekordne.
3.7. Võistlejate osalemiseks võistlustel annab loa mandaatkomisjon, mis on moodustatud
peakohtuniku, kohtunike kolleegiumi ja võistlusi läbi viiva toimkonna poolt.
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.
Lõppotsuse, kas lubada võistlejal osaleda võistlustel, teeb peakohtunik. Mandaatkomisjon pole
kohustatud hilinenud ülesandmisi vastu võtma.
3.8. Igalt klubilt on lubatud võistlema mitte rohkem kui kaks (2) poksijat ühes kehakaalus.
3.9. Võistlustele lubatakse koolinoored U15 (poisid sünd.2001-2002) kaheksateistkümnes
(18) kehakaalus: 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.
3.10. Võistlustele lubatakse U19 poksijad (noormehed, sünd.1997-1998) 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,

3.11. Võistlustele lubatakse täiskasvanud poksijad U40 (eliit- naised vanuses 19-40, sünd.
1996-1976) 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.
3.12. Poksija vanus määratakse sünniaasta järgi.
4. Aeg ja koht
Võistlused peetakse 27.02.- 01.03.2015.a Narva Spordihoones, Rakvere 24a
27.veebruar (reede)
09.00 – 11.00
Arstlik kontroll ja kaalumine hotellis
„Ingere“ ,Puškini 28
11.30
Loosimine
16.00
Võistluste avatseremoonia,eelringid
28.veebruar (laupäev)
08.-09.00
Arstlik kontroll, kaalumine
12.00
Eesti MV poolfinaalid
01.märts (pühapäev)
08.00-09.00
Arstlik kontroll, kaalumine
12.00
Eesti MV finaalid

5. Autasustamine
Kõigis kaalukategooriates autasustatakse I, II ja III koha võitnuid poksijaid Eesti Poksiliidu
medali ja diplomiga.
6. Punktide arvestus ja karistuspunktid
6.1. Punktide arvestus toimub vastavalt Eesti Poksiliidu juhatuse poolt 16.01.2015 kinnitatud
(EPL juhatuse protokoll nr.J-16/01/2015) „Eesti Poksiliidu liikmesklubidele noortetoetuse
võistluspunktide arvestamise korra“ tingimustele. Arvestatud punktid on aluseks Eesti
Poksiliidu liikmesklubide paremjärjestuse koostamisel.
Punktide arvestus:
1) I koht = 5 punkti, II koht = 3 punkti, III koht = 1,5 punkti.
2) Iga võidetud matš annab võistlejale ühe(1) lisapunkti;
7. Stardimaks ja muud osavõtu finantstingimused
7.1. Võistlustele lubatakse Eesti Poksiliidu liikmesklubide poksijad stardimaksuga 5€/ poksija
(olenemata poksija vanuseklassist), kelle koduklubil on tasutud aastamaks 2015.a eest ning
puuduvad võlgnevused varasemate aastamaksude osas.
Tasumata aastamaksu korral poksijaid võistlema ei lubata.
7.2.
Võistlustel osalejate (poksijad, treenerid) transpordi, majutuse ja toitlustamise kulud
kannab lähetav poksiklubi.
7.3.
Eesti Poksiliit kannab kõik kohtunikega seotud kulud vastavalt EMV tehnilise juhendile
paragrahv 22.Töötasud.

Eesti Poksiliit

