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Eesti Poksiliidu juhend Eesti 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. 

5.5 EMV-tele on ühe klubi poolt lubatud võistlema kuni kaks poksijat igas kehakaalu kategoorias. 

 

6.  Kehakaalud 

6.1 Võistlustele lubatakse täiskasvanud U40 meespoksijad ja noorte kategooria U19 meespoksijad 

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 U19 (neiud) 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 juuniorid U17 (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 

6.4 Võistlustele lubatakse koolinoored U15 (tüdrukud ja poisid) poksijad kahekümnes (20) kehakaalu 

kategoorias: 

37kg-38,5kg, 40kg, 41,5kg, 43kg, 44,5kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 56kg, 59kg, 62kg, 65kg, 

68kg, 72kg, 76kg, 80kg, 90kg, 90-105kg. 
 

7.  Raundi pikkus  

7.1 Vanuseklassides U40 (nii mehed kui naised) ja U19 (nii mehed kui naised) toimub kolm (3) 

raundi, kus iga raundi pikkuseks on kolm (3) minutit. 

7.2 Vanuseklassis U17 (juuniorid- tüdrukud ja poisid) toimub kolm (3) raundi, kus iga raundi 

pikkuseks on kaks (2) minutit. 

7.3 Vanuseklassis U15 (koolinoored - tüdrukud ja poisid) toimub kolm (3) raundi, kus iga raundi 

pikkuseks on poolteist (1,5) minutit. 

7.4 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, 19-39 eluaastat (elite boxer) 

U23 – eliit, 19-22 eluaastat (elite boxer) 

U19 – noorsugu, A, 17,18 eluaastat (youth boxer)    

U17 – juunior, B, 15, 16 eluaastat (junior boxer)    

U15 – koolinoor, C, 13, 14 eluaastat (school age boy/girl) 

 

9.  Osavõtutasud 

9.1 EMV osavõtutasu on 5,00.-/ poksija olenemata vanuseklassist. 

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 registreerimine EMV-tele toimub registreerimislehe alusel (Lisa 1), mida esitatakse Eesti 

Poksiliidule hiljemalt 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. 

 

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  

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. Paaride koostamine 

14.1 Võistlustel võib tugevamaid võistlejaid hajutada. 

14.2 Loosimine toimub vastavalt AIBA reeglitele. 

 

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, mis tuleb koheselt peale matsi lõppemist korraldajale tagasi anda.  

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:  

15.3.5.1.Vanuseklassis U40 (mehed) peab kasutama 10 untsised kindad kaaludes al. 49 kg kuni 64 kg ja 

12 untsised kaaludes al. 69 kg kuni +91 kg. 

15.3.5.2.Vanuseklassides U40 (naised), U19 (mõlemad sood), U17(mõlemad sood) ja U15(mõlemad 

sood) peab olenemata poksija kehakaalust kasutama ainult 10 untsised kindad. 

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.  

 

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. 

17.2 Poksija, kellel ei olnud EMV-tel vastast arvestatakse 2,5 võistluspunkti ning teda kuulutatakse 

Eesti meistriks vastavas vanuse- ja kehakaalukategoorias. 

 

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: 

III. Eesti kategooria 10.-/päev (netto) 

II. Eesti kategooria 10.-/päev (netto) 

I. Eesti kategooria 15.-/päev (netto) 

Rahvuslik kategooria  20.-/päev (netto) 

AIBA*    30.-/päev (netto) 

AIBA**   40.-/päev (netto) 

AIBA***   50.-/päev (netto) 

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. 

 

23. Nõuded ruumidele, ringi ja inventari paigaldusnõuded 

23.1 Võistlused viiakse läbi nelinurkses ringis, mille mõõdud on 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). 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



Ringi mõõdud: 

 

 

           

 

 
     

 

  
 



Lisa 1. Registreerimisleht Eesti Meistrivõistlustele (Näidis) 

 

Tähtaeg: 00.00.0000 

 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 0000 

REGISTREERIMISLEHT 
 

REGISTREERIMISLEHELE TULEB MÄRKIDA NENDE POKSIJATE NIMED, KEDA KLUBI 

PANEB VÕISTLUSTEL VÄLJA   

 

TASUDA STARDIMAKS KOOS LÕPLIKU REGISTREERIMISLEHEGA PÄEV.KUU.AASTA 

 
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:  00.00.0000 

 


