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Eesti Tõstespordiliidu klubivahetuskord 

 

Klubi vahetamise kuuks on määratud jaanuarikuu. 

Klubi võib vahetada igal aastal. 

Klubi vahetus saab toimuda sportlase isikliku kirjaliku avalduse alusel Eesti Tõstespordiliidu 

(edaspidi ETL) juhatusele. Alaealise puhul esitab avalduse uus koduklubi.  

Vältimaks kergekäelist klubi vahetamist on kehtestatud rahaline kompensatsioon sportlast 

ettevalmistanud koduklubi kasuks sõltuvalt spordimeisterlikkusest. Klubidel säilib õigus sõlmida 

erikokkuleppeid.  

Sinclairi punktitabeli alusel määrata ülemineku hindadeks eurodes: 

Summa Mehed Naised 

3000 € 400 ja enam punkti 275 ja enam punkti 

2500 € 375 ja enam punkti 250 ja enam punkti 

2000 € 350 ja enam punkti 225 ja enam punkti 

1500 € 325 ja enam punkti 215 ja enam punkti 

1000 € 300 ja enam punti 200 ja enam punkti 

500 € kuni 300 punkti kuni 200 punkti 

0 € kuni 200 punkti kuni 100 punkti 

Klubi vahetamisega seotud rahalised vahekorrad lahendatakse asjaosaliste vahel kokkuleppe 

alusel.  

Kui klubid klubivahetuse osas kokkuleppele ei jõua, peab sportlane võistlema 2 aastat 

individuaalvõistlejana alates koduklubile avalduse esitamise hetkest või viimasest võistlusest 

klubi eest.  

Kui tegemist on noorte või juunioride vanuseklassi sportlasega ja klubi vahetamise põhjuseks on 

elu-, töö- või õppimiskoha muutus, treeneri vahetamine, siis lähevad sportlase tulemused 

(punktid, mis saavutatud Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel) ühe aasta 

jooksul sportlase endisele koduklubile. Kui sportlase üleminekul ühest klubist teise rakendatakse 

rahalist kompensatsiooni, siis lähevad alates klubi vahetamise hetkest sportlase punktid uue klubi 

arvestusse noortetoetuste  jagamisel.  
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Näited:  

Sportlane A (juunior) läheb ühest klubist teise, tema eest makstakse jaanuaris 2021.a 1000 €, ta 

saab võistelda alates 2021.a uue klubi eest ja uus klubi saab tema eest noorte rahasid 2022.a 

alguses.  

Sportlane B (noor) läheb jaanuaris 2021.a ühest klubist teise, kokkuleppel rahalist 

kompensatsiooni ei rakendata, kuid sportlase 2021.a jooksul teenitud punktid lähevad 

„kompensatsiooniks“ vanale koduklubile ning neid arvestatakse endise koduklubi kasuks 

noortetoetuste jagamisel 2022.a alguses. Uue klubi noortetoetuste arvestusse läheb sportlane 

alles 2022.a tulemuste põhjal, mida makstakse välja 2023.a alguses.  

 

Kehtestatud korra eiramist ja omavolilist klubilise kuuluvuse muutmist võistlusprotokollis 

karistatakse võistluskeeluga. Võistluskeeldu saab määrata sportlasele ja tervele spordiklubi 

liikmeskonnale: 

 esimesel korral tehakse sportlasele ja klubile noomitus; 

 teistkordsel rikkumisel määratakse kuni 6-kuuline võistluskeeld (sportlasele või klubile, 

vastavalt konkreetsele olukorrale, seda otsustab ETL juhatus); 

 korduval rikkumisel võistluskeeld kuni 2 aastat. 

 

Eriolukorrad 

Klubi vahetamist vormistamata võib võistelda: 

1. Teise klubi eest rahvusvahelistel klubide vahelistel võistlustel Eesti Tõstespordiliidu 

eriloal, teavitades sellest alaliitu 7 päeva enne võistlust. 

2. Töö-, elu- või õppekoha eest ametlikel spordivõistlustel. 
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