EESTI ÜLIÕPILASTE MEISTRIVÕISTLUSED POKSIS
EESMÄRK.
1) Eesti üliõpilaspoksijate valik ja ettevalmistus üliõpilaste MM-iks 2018.a Elistas
(Venemaa).
2) Poksi populaariseerimine Eesti kõrgkoolides.
3) Eesti Vabariik 100 aastapäeva tähistamine.
OSAVÕTJAD.
Eesti üliõpilaste 2017.a meistrivõistlused peetakse 21 – 22 detsember 2017 Tartus, A Le
Coq Spordimajas, Ihaste tee 7.
1. Eesti üliõpilaste poksi meistrivõistlustest saavad osa võtta kõik Eesti kõrgkoolides
õppivad üliõpilased ja välismaa kõrgkoolides õppivad Eesti kodanikud, kes on 17 – 25
aastased ja kes omavad AIBA poksija võistluste arvestuse raamatut, milles on märge
arstliku kontrolli läbimise kohta kehtivusega üks aasta.
2. Poksijad võistlevad kahes meeste ja naiste vanusegrupis:
1) Noored 17 – 18 aastased, sünniaastad 1999 – 2000.
2) Täiskasvanud 19 – 25 aastased, sünniaastad 1998 – 1992.
3. Täiskasvanud ja noored võistlevad kaalukategooriates: 46-49 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg,
-64 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg.
4. Naised ja tütarlapsed võistlevad kaalukategooriates: 45-48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60
kg, -64 kg, --69 kg, -75 kg, -81 kg, 81+ kg.
5. Soovitav on, et iga osavõttev klubi/organisatsioon oleks esindatud ühe kohtunikuga.
Kasutatakse kehtivat AIBA võistlusmäärust (29.12.2016), mis koos täiendusega 1. juunist
2016. a annab loa võistelda kõigil kahevõitlusalade sportlastel, kaasa arvatud
professionaalsed poksijad jt. Poksija vanust arvestatakse sünniaasta järgi.
NB! Poksijad peavad kaalumisel esitama mandaatkomisjonile:
1) AIBA poksija raamat kehtiva arsti viisaga.
2) Isikut tõendav dokument.
3) Üliõpilaspilet (või kooli tõendi) kõrgkoolis (kutsekoolis või gümnaasiumis) õppimise kohta.
AJAKAVA.
21. detsember 2017
22. detsember 2017

kell
kell
kell
kell

09:00 – 11:00
14:00
07:00 – 08:00
14:00

arstlik kontroll, kaalumine ja loosimine
võistluste algus
arstlik kontroll, kaalumine ja loosimine
finaalid

KORRALDAMINE JA MAJANDAMINE.
Eesti üliõpilaste meistrivõistlused korraldab Eesti Akadeemiline Spordiliit. Vahetu läbiviimise eest
vastutab Poksiklubi Ring.
Poksijate ja treenerite osavõtukulud tasub lähetav klubi/organisatsioon.
AUTASUSTAMINE.
Kõiki 1.- 3. koha võitnud poksijaid autasustatakse diplomiga, võitjaid – hinnalise mälestusesemega.
Tänukirjaga autasustatakse treenereid ja kohtunikke. Parimat võistkonda autasustatakse karikaga.
REGISTREERIMINE.
Eelregistreerimine 25. november 2017 poksijate arvu teatamisega meilitsi aadressil: easl@easl.ee
Lõplik registreerimine nimede ja kaalude teatamisega 14. detsember 2017.
KINNITAN:
Ants Veetõusme, EASL juhatuse esimees

