EESTI JÄÄHOKILIIDU LIIKMETE VAHELINE
NAISMÄNGIJATE ÜLEMINEKUKORD
Kinnitatud
EJHL juhatuse otsusega
14.09.2021

1. Üldsätted
1.1
.1 Eesti Jäähokiliidu (edaspidi EJHL) mängijate üleminekukord reguleerib mängija
üleminekut ühest EJHL liikmesorganisatsioonist ja EJHL poolt korraldatavatel võistlustel
osalevast
evast jäähokiklubist või spordikoolist (edaspidi Omanikklubi) teise EJHL
liikmesorganisatsiooni jäähokiklubisse või spordikooli (edaspidi Uus klubi).
1.2 Mängijate üleminekukord kehtib EJHL poolt korraldatavatel Eesti
Eesti-sisestel
sisestel võistlustel
(edaspidi Võistlustel)
stel) osalevatele kõikidele klubidele ja spordikoolidele.
1.3 Mängijate üleminek Omanikklubist Uude klubisse on võimalik alates 01. juunist kuni 31.
jaanuarini.
1.4 Hooaeg kestab 1. septembrist kuni 31. maini.

2. Mängija üleminek
2.1 Mängija Omanikklubiks on klubi, kelle nimekirjas mängija oli viimati Võistlustele
registreeritud.
2.2 Mängija üleminekul tuleb lisaks käesolevale mängijate üleminekukorrale arvestada
mängija ja Omanikklubi vahelist kirjalikku lepingut.

3. Mängija üleminekuraha
3.1 Mängija üleminekuraha
inekuraha (edaspidi Üleminekuraha) on raha, mis Uus klubi peab maksma
Omanikklubile mängija õiguste saamiseks.
3.2 Üleminekuraha on 100 EURi mängija kohta olenemata vanusest.
3.3 Üleminekuraha rakendub mängija esmaregistreerimisest EJHL poolt.
3.4 Omanikklubi
ubi mängija suhtes, kes hooaja jooksul ei ole osalenud Võistlustel, rakendub
Uude klubisse üleminekul käesolevas korras toodud üleminekuraha 50% ulatuses.
3.5 Omanikklubi mängijast, kes pole kolmel järjestikusel hooajal osalenud Võistlustel, saab
vaba mängija.
3.6 Üleminekuraha ülekanne summas 100 EUR toimub läbi EJHL’i. EJHL’il on õigus igast
üleminekuraha summast maha arvata 20 EURi, mida kasutatakse käesoleva korra
rakendamiseks.
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3.7 Omanikklubi ja Uus klubi võivad kokku leppida, et mängija üleminekul Ül
Üleminekuraha ei
rakendata. Sel juhul tuleb tasuda EJHL’le ainult vastav 20 EUR.
3.8 Naisnoormängijate üleminekutasu noorte klubidest kuni 18 aastaseks saamiseni on mitte
rohkem kui 50% noormeeste üleminekutasudest vastavalt Eesti Jäähokiliidu liikmete vahel
vahelise
mängijate üleminekukorra lisa 1 järgi. Mängijal tuleb saavutada üleminekutasu summas
kokkulepe kasvataja klubiga. Kui jõutakse kokkuleppele, et ülemineku tasu ei rakendata, sel
juhul tuleb tasuda EJHL’le ainult 20 EUR.
Klubi võib anda noormängija n
naiskonnale
aiskonnale rendile, kus rendile andmise eest noormängija
kohta raha ei küsita, tingimusel, et noormängija pearaha jääb endisele klubile.

4. Mängija rendile andmine Uuele klubile
4.1 Kui Omanikklubi ei registreeri mängijat Võistlustele, siis Uue klubi ja Omanikklubi
vahelise kirjaliku tasuta rendilepingu alusel võib mängija osaleda Võistlustel Uue klubi
võistkonna koosseisus.
4.2 Omanikklubil on kohustus anda nõusolek mängija tasuta rendile andmiseks Uuele klubile,
kui mängijat ei registreerita hooajaks Võ
Võistlustele
istlustele Omanikklubi võistkonna koosseisus.
4.3 Mängija rendileandmisel tuleb esitada EJHL’le Omanikklubi ja Uue klubi vahel kirjalikult
sõlmitud tasuta rendilepingu koopia, et teha märge üheks hooajaks EJHL mängijate registris.
4.4 EJHL’il on õigus teha mängijate registris üheks hooajaks mängija rendileandmise märge
Uue klubi kasuks, kui mängija ja Uus klubi esitavad vabas vormis EJHL’le ühiselt allkirjastatud
vastava taotluse ja EJHL on tuvastanud, et Omanikklubi ei ole mängijat registreerinud
hooajaks Võistlustele oma meeskonna koosseisus ning Omanikklubi on keeldunud nõusoleku
andmisest vastavalt käesoleva korra punktile 4.2.
4.5 Mängija võib osaleda Võistlustel Uue klubi võistkonna koosseisus, kui EJHL mängijate
registris on tehtud Uuele klubile mängi
mängija
ja rendileandmise kohta vastav märge.
4.6 EJHL mängijateregistris mängija rendileandmise märke tegemiseks tuleb EJHL’le tasuda
summa, mis on võrdne mängija litsentsitasuga hooajal, juhul kui tema eest pole veel litsentsi
summat tasutud.
4.7 Rendilepingu või
õi käesoleva korra punktis 4.4 alusel tehtud mängija märge kehtib ühel
hooajal.
4.8 Hooaja lõppedes eemaldatakse mängijalt EJHL mängijate registris punktis 4.7 nimetatud
rendileandmise märge.
4.9 Mängija rendileandmisel ei toimu mängija üleminek Omanikklub
Omanikklubist
ist Uude klubisse
käesoleva korra punkti 1.1 mõttes.
4.10 Kui mängija osaleb rendilepingu või käesoleva korra punkti 4.4 alusel Uue klubi
võistkonna koosseisus Võistlustel kolmel järjestikusel hooajal, siis mängijast saab järjestikuse
kolmanda hooaja lõppedes
des vaba mängija.
4.11 Kui mängija osaleb rendilepingu või käesoleva korra punkti 4.4 alusel erinevate Uute
klubide meeskondade koosseisudes Võistlustel kolmel järjestikusel hooajal, siis mängijast
saab järjestikuse kolmanda hooaja lõppedes vaba mängija.
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5. Rakendamise kord
Mängija üleminek algab mängija lahkumisavaldusega Omanikklubile, seejärel saadab
mängija allkirjastatud üleminekuavalduse Omanikklubile (Lisa 1 Mängija Üleminekuavaldus).
Seejärel Omanikklubi saadab oma poolt allkirjastatud avalduse u
uuele
uele klubile. Uus klubi esitab
EJHL’ile täidetud ja allkirjastatud mängija üleminekuavalduse (mängija, Omanikklubi ja Uue
klubi allkirjad) ja registreerimislehe.
5.2 Mängija ülemineku puhul on mängija kohustatud täitma Omanikklubi ees oma kohustused
vastavalt
alt mängija ja Omanikklubi vahelisele kirjalikule lepingule.
5.3 Üleminekuavalduse rahuldamiseks peab mängija olema registreeritud EJHL mängijate
registris.
5.4 EJHL lahendab mängija üleminekuavalduse hiljemalt 14. tööpäeva jooksul alates
vastavasisulise korrektselt
orrektselt täidetud avalduse ja sellele lisatud dokumentide laekumisest
EJHL’i.
5.5 EJHL’l on õigus nõuda Omanikklubilt, mängijalt ja Uuelt klubilt täiendavate dokumentide
esitamist, veendumaks, et mängija üleminek ei ole vastuolus käesoleva korraga. Mängi
Mängija
üleminekuga mittenõustumisel on Omanikklubi kohustatud 7 päeva jooksul
üleminekuavalduse esitamisest oma nõuete tõendamiseks esitama selgitused ja tõendid
EJHL’i, vastasel juhul registreeritakse üleminek ja Omanikklubi nõudeid ei arvestata.
5.6 Üleminekutega
utega seotud vaidlused lahendab lõplikult EJHL juurde moodustatud
Distsiplinaarkomisjon (DK), mis tegutseb vahekohtuna.
5.7 Mängija üleminek realiseerub pärast Üleminekuraha laekumist EJHL’i arvelduskontole nr
EE902200221002100130 Swedbank’is ja vastavasis
vastavasisulise
ulise kande tegemisest EJHL mängijate
registris.
5.8 Käesoleva mängijate ülemineku korra rakendumise esmaseks aluseks, määratlemaks
Omanikklubi mängijad, on hooaja 2020/21 mängijalitsentsid, mille eest Omanikklubi on
EJHL’le tasunud.
5.9 Käesolev mängijate üleminekukord rakendub alates 1. september 2021.
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