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Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokoll nr 06/06/2015 
 

  6.06.2015 
 
Toimumiskoht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn  

Algus kell 11.00, lõpp kell 14.00 
 
Osavõtjad:  Koosolekul oli esindatud 21 liiget 28-st, samuti viibis koosolekul 7 

külalist. Üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

Juhatas:   Kalle Klandorf 

Protokollis:   Jelena Kalbina 

 
1. Üldkoosoleku juhataja kinnitamine 

 
Eesti Poksiliidu põhikirjast tulenevalt (§22) juhatab üldkoosolekut Liidu president või 
liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Kuna muid ettepanekuid ei laekunud viidi läbi 
avalik hääletus Eesti Poksiliidu presidendi Kalle Klandorfi kinnitamiseks üldkoosoleku 
juhatajaks.  
 
Viidi läbi avalik hääletus. 
 
OTSUS: 
 
Tulemusena 21 poolt, 0 häält vastu ja 0 häält erapooletut kinnitati üldkoosoleku 
juhatajaks Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf. 
 

2. Üldkoosoleku protokollija kinnitamine 
 
Eesti Poksiliidu president tegi ettepaneku kinnitada koosoleku protokollijaks EPL 
peasekretär Jelena Kalbina. Muid ettepanekuid ei laekunud. 
 
Viibi läbi avalik hääletus. 
 
OTSUS: 
 
Tulemusena 21 poolt, 0 häält vastu ja 0 erapooletut kinnitati üldkoosoleku 
protokollijaks Jelena Kalbina. 
 

3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 
 
Eesti Poksiliidu üldkoosoleku päevakord oli saadetud kõigile Liidu liikmetele põhikirjast 
tulenevatele nõuetele (§20) vastavalt seitse päeva enne koosolekut koos üldkoosoleku aja ja 
kohaga. Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada päevakord. 
 



Üldkoosoleku päevakord: 

1. 2014.aasta parimate sportlaste, treenerite ja klubide tunnustamine; 

2. 2014.a Eesti Poksiliidu majandusaasta aruanne ja selle kinnistamine; 

3. Muud küsimused 

Viidi läbi avalik hääletus. 

 

OTSUS: 

Tulemusena 21 häält poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut kinnitati üldkoosoleku 
päevakord. 

 

1. 2014.aasta parimate sportlaste, treenerite ja klubide tunnustamine 
 
 
Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tunnustas 2014.aasta parimaid sportlasi, 
treenereid ja klubisid. 
 
2014.aasta parimateks sportlasteks tunnustati: 
 
Mees:  Rain Karlson 
Naine:  Karmen Kukk 
Noor:  Ervin Larka 
Juunior: Vlad Romanjuk 
Koolinoor: Semjon Kamanin 
 
2014.aasta parimaks noorteklubiks kuulutati PSK Narva.  
2014.aasta parimaks noortetreeneriks tunnustati Vassili Panovi (PSK Narva). 
 
Tunnustati häid tulemusi näidanud klubisid, kes kasvatavad noori ja andekaid poksijaid: 
Energia – Gennadi Tolmatšov –peatreener, arvatavasti tuleb ka auhinnale järgi 
OMK – Jevgeni Golovatš - peatreener, arvatavasti tuleb ka auhinnale järgi 
Sofron – Albert Starikov - peatreener, arvatavasti tuleb ka auhinnale järgi 
Dünamo – Vladimir Mazjakin - peatreener, arvatavasti tuleb ka auhinnale järgi 
 
2014.aasta parimaks täiskasvanute klubiks kuulutati Karl Lemani poksiklubi. 2014.aasta 
parimaks täiskasvanute treeneriks tunnustati Aleksandr Jegorovi (Karl Lemani klubi). 
 
EPL president tunnustas klubid Kreenholm PSK ja Tartu Akadeemiline Spordiklubi andekate 
täiskasvanud poksijate kasvatamise eest. 
 
Samuti tunnustas president EPL peatreenerit Ervin Kade poksiarengusse panustamise eest, 
veterani Tõnis Pehmet veteranide liikumise hoidmise eest. 
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Üldkoosolekul said karikaid kätte ka 2015.aasta EMV-tel vanusekategooriates U-40 ja U-17 
kõige paremini esinenud sportlased: 
 
EMV 2015 Parim matš U-40 Maksim Vilde (Kreenholm PSK) – Andrei Hartšenko 
(Dünamo) 
EMV 2015 Parim matš U-17 Pavel Kamanin (PSK Narva) – Vitali Loginov (Kreenholm PSK) 
 
EMV-tel vanusekategooriates U-15 ja U-19 parimaid matše teinud sportlased said karikad 
EMV ajal Narvas.  
 
EMV 2015 Parim matš U-19 Vlad Romanjuk (Olümp Maardu Kalev) - Daniel Tedrema 
(Sirge) 
EMV 2015 Parim matš U15 Daniil Semashko (Olümp Maardu Kalev) – Ivan Shumjakov 
(Sofron) 
 
OTSUS: 
 
Informatsioon võeti teadmiseks. 
 
 
2. 2014.a Eesti Poksiliidu majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine; 
 
Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tutvustas üldkoosolekul 2014.aasta EPL 
tegevusaruanne. 
 
EESTI POKSILIIDU 2014. AASTA TEGEVUSARUANNE 
 
2014. aastal korraldas Eesti Poksiliit Eesti Meistrivõistlusi neljas vanusekategoorias, - 
U15(koolinoored 13-14 eluaastat), U17 (juuniorid 15-16 eluaastat), U19 (noored 17-18 
eluaastat) ja U40 (täiskasvanud, eliitklass, 19-40 eluaastat). 
 
7.-9.märtsil toimusid Eesti noorte U19 ja koolinoorte U15 meistrivõistlused poksis  Narvas ja 
olid korraldatud koostöös poksiklubiga Mere. Kokku kahes vanuseklassis võistles 95 
poksijat, kellest noorte vanuseklassis 50 poksijat ja koolinoorte vanuseklassis 45 poksijat. 
Eesti Meistrivõistlustel vanuseklassides U19 ja U15 võistlesid ainult meessoost sportlased. 
 
Eesti Meistrivõistlused täiskasvanutele U40 ja juunioridele U17 toimusid Sillamäel, 28. - 30. 
märts 2014 koostöös poksiklubiga Evail-Athletics. Kokku võistles kahes vanuseklassis 111 
sportlast. Täiskasvanute vanuseklassis võistles 49 poksijat, sealhulgas 5 naispoksijat. 
Juunioride vanuseklassis võistles 62 sportlast, sealhulgas 3 naispoksijat. 
 
Vanuseklassis U17 andis Eesti Poksiliit välja auväärse meistritiitli 13-le meespoksijale, mis 
näitab 100%-list kehakaalude täitumist. 12 meessportlast vanusekategoorias U17 said 
hõbemedali ja 19 meessportlast samas vanuseklassis olid tunnustatud pronksmedalitega. 
Samas vanuseklassis 2 naissportlast olid tunnustatud tiitliga „Eesti meister“ ja üks tütarlaps 
sai hõbemedali.  



 
Vanuseklassis U40 andis Eesti Poksiliit välja auväärse meistritiitli 8-le täiskasvanud 
meespoksijale, ehk kaks kehakaalu olid täitumata. 8 meespoksijat vanuseklassis U40 said 
hõbemedalid ja 14 täiskasvanud meespoksijat olid tunnustatud pronksmedalitega. 3 naist 
vanusekategoorias U40 olid tunnustatud tiitliga „Eesti meister“, üks sai hõbemedali ja üks 
naispoksija esines pronksmedali vääriliselt. 
 
Vanuseklassis U15 andis Eesti Poksiliit välja meistritiitli 14-le koolinoorele meespoksijale,  
ehk 4 kehakaalukategooriat olid täitumata. 14 koolinoort olid tunnustatud hõbemedalitega 
ja 16 poksijat olid tunnustatud pronksmedali väärilisteks. Ühtegi koolinoort tütarlast 
2014.aasta Eesti Meistrivõistlustel ei võistelnud. 
 
Vanusekategoorias U19 andis Eesti Poksiliit välja 10 meistritiitlit, mis näitab 100% 
kehakaalude täituvust. 9 noormeest said hõbemedalid ja 13 meespoksijat olid tunnustatud 
pronksmedalitega. Ükski naissportlane vanusekategoorias U19 2014.aasta Eesti 
Meistrivõistlustel ei esinenud. 
 
Eesti poksijate tulemused MM-stel, Euroopa MV-tel ja tähtsatel rahvusvahelistel 
tiitlivõistlusel: 
 
NOORTE (U-19) MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED, 14.–24. aprill, Sofia (Bulgaaria) 
Kuni 69 kg Ervin Larka XVII.koht  
 
EUROOPA JUUNIORIDE (U-17) MEISTRIVÕISTLUSED, 1.–8. november, Anapa (Venemaa)  
Kuni 52 kg Pavel Kamanin XVII.koht  
Kuni 60 kg Vlad Romanjuk IX.koht  
Kuni 63 kg Valeri Sokolov IX.koht  
 
EUROOPA KOOLINOORTE (U-15) MEISTRIVÕISTLUSED, 30. juuni – 4. juuli, Keszthely 
(Ungari)  
Kuni 40 kg Semjon Kamanin V.koht  
 
RAHVUSVAHELINE GEE-BEE TURNIIR, Helsinki, Soome, 11.-13.aprill 2014  
+91kg  Rain Karlson (K.Leman PK)  I.koht   
Kuni 60kg Juri Jaanissoo (PK Kreenholm)  II.koht 
Kuni 91kg Ainar Karlson (K.Leman PK)  II.koht 
Kuni 52kg Kirill Serikov (PK Järve Boxing)  III.koht 
Kuni 75kg Kaupo Arro (K.Leman PK)  III.koht 
Kuni 81kg Tonis Grinkin (K.Leman PK)  III.koht 
Kuni 69kg Maksim Vilde  (PK Kreenholm)   IV.koht 
 
RAHVUSVAHELINE SOCIKASE TURNIIR, Kaunas, 14.-16.ma 2014  
Kuni 81kg  Kaupo Arro (K.Leman PK)  I.koht 
Kuni 52kg  Gennadi Istomin (SK Evail-Athletics)  III.koht  
 
RAHVUSVAHELINE Umakhanovi Memoriaal,  Kaspiysk, Venemaa, 8.-13.september 2014 
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Kuni 91kg  Ainar Karlson (K.Leman PK)  III.koht  
Kuni 69kg  Maksim Vilde (PK Kreenholm)  IX.koht 
Kuni 75kg  Artur Zarva (PK Avangard Boxing) IX.koht 
 
RAHVUSVAHELINE Kadyrovi Memoriaal,  Grozny, Venemaa, 15.-19.oktoober 2014 
91kg+ Rain Karlson (K.Leman PK)  III.koht  
Kuni 69kg  Maksim Vilde (PK Kreenholm)  V.koht 
Kuni 60kg  Juri Jaanissoo (PK Kreenholm)  IX.koht 
 
RAHVUSVAHELINE Tammer TURNIIR, Tampere, Soome, 16.-19.oktoober 2014 
Kuni 75kg  Kaupo Arro (K.Leman PK) III.koht 
Kuni 91kg  Ainar Karlson (K.Leman PK) III.koht 
Kuni 81kg  Tonis Grinkin (K.Leman PK) IX.koht 
 
RAHVUSVAHELINE KUBERNERI KARIKAS, Peterburis, Venemaal,  10.-14.november 2014 
91kg+  Rain Karlson (K.Leman PK) II.koht 
Kuni 52kg  Kirill Serikov (PK Järve Boxing) V.koht 
Kuni 60kg  Maksim Dzomardjan (SK Energia) V.koht 
Kuni 69kg  Maksim Vilde (PK Kreenholm)  IX.koht 
Kuni 75kg  Kaupo Arro (K.Leman PK) IX.koht 
 
2014. aastal vähenes liikmete arv. Kui aastal 2013 oli Poksiliidus liikmetena registreeritud 
kokku 33 klubi, siis 31.12.2014 seisuga oli 26 klubi. Etteruttavalt võib öelda, et 2015.aasta 
alguses liitusid Liiduga 2 uut klubi, - Tarm ja Kiviõli. Enamuse puhul liikmelisuse kaotamise 
põhjuseks olid võlad liikmemaksude eest, mis põhikirjast tulenevalt annab liidule õiguse 
võlglaste liikmelisust lõpetada (§19.4, §15). Jumrug MTÜ väljaheitmise põhjuseks osutus aga 
asjaolu, et MTÜ läbis likvideerimise protsessi. Klubiga ei olnud võimalik ühendust saada. 
Klubi ei väljendanud aktiivsust ning spordiregistris märgitud telefoni number oli väljas, 
mistõttu lõpetati klubi liikmelisust. 
 
30.07-3.08.2014 toimus Otepääl treeninglaager ja treenerite koolitus, kus 11 treenerit 
läbisid täiendõppe või tõstsid oma kutsekvalifikatsiooni. 
 
2014.aasta parimateks sportlasteks tunnustati: 
 
Mees:  Rain Karlson 
Naine:  Karmen Kukk 
Noor:  Ervin Larka 
Juunior: Vlad Romanjuk 
Koolinoor: Semjon Kamanin 
 
2014.aasta parimaks noorteklubiks kuulutati PSK Narva.  
2014.aasta parimaks noortetreeneriks tunnustati Vassili Panovi (PSK Narva). 
 
2014.aasta parimaks täiskasvanute klubiks kuulutati Karl Lemani poksiklubi. 2014.aasta 
parimaks täiskasvanute treeneriks tunnustati Aleksandr Jegorovi (Karl Lemani klubi). 



 
2014.aasta noorte poksiklubide paremusjärjestus: 
1. Spordiklubi Narva PSK 
2. Spordiklubi Energia 
3. Olümp Maardu Poksiklubi Kalev 
4. Spordiklubi Sofron 
5. Poksiklubi Dünamo Tallinn 
6. Poksiklubi Loit 
7. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 
8. Poksiklubi Järve Boxing 
9. Spordiklubi Evail-Athletics 
10. Poksiklubi Mere 
11. Karl Lemani Poksiklubi 
12. Spordiklubi Silboxing 
13. Artemi Tepi Poksiklubi 
14. Poksiklubi Ring 
15. Spordiklubi Kalev Boxing 
16. MTÜ Nahkkinnas 
17. Poksiklubi Sirge 
18. Spordiklubi Kik-Džeb 
 
2014.aasta täiskasvanud poksiklubide paremusjärjestus: 
1. Karl Lemani Poksiklubi 
2. Kreenholm PSK 
3. Tartu Akadeemiline Spordiklubi 
4. Spordiklubi Narva PSK 
5. Avangard Boxing 
6. Spordiklubi Evail-Athletics 
7.-8.  Spordiklubi Energia 
7.-8.  Poksiklubi Järve-Boxing 
9.-10.  Poksiklubi Raund 
9.-10.  Olümp Maardu Poksiklubi Kalev 
11. Poksiklubi Dünamo Tallinn  
12.  MTÜ Nahkkinnas 
13. Poksiklubi Sirge 
14.  Spordiklubi Sofron 
15.  Artemi Tepi Poksiklubi 
 
Eesti Poksiliidu pearaamatupidaja Annika Pärg esines üldkoosolekul 2014.aasta 
majanduskava aruande finantsilise osaga. 
 
Raamatupidaja vastas kõigile üldkoosoleku ajal kerkinud küsimustele. 
 
Eesti Poksiliidu 2014.aasta majandusaasta aruanne pandi avalikule hääletamisele. 
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Samuti rõhutas Eesti Poksiliidu president omas kõnes järgmisi edusamme, mis said 
saavutatud 2015.aastal: 
 
1. Paranenud on Eesti Poksiliidu finantseerimine; 
2. Eesti Poksiliidu peasekretär osutus valituks EUBC naiste komisjoni liikmeks; 
3. Kaks olulist poksimäärustikku (AOB reeglid ja AIBA tehnilised reeglid) said tõlgitud eesti 
keelde; 
4. 2015.aasta EMV said läbi viidud väga kõrgel tasemel ja saanud positiivset tagasisidet; 
5. Poksiliidul on nüüdsest pressiesindaja ja poksialased uudised ilmuvad tihti Eesti 
uudisteportaalides. EPL president ja peasekretär on aktiivselt suhelnud meediaga 
poksialastel teemadel tänu millele said poksialased uudised kajastatud Eesti Ekspressis, 
Delfis, Tallinna Televisioonis jms. 
6. EPL koduleht on saanud uue ilme, üleval kõik juhatuse protokollid ja otsused, lehele ilmub 
tihti uus informatiivne materjal, pildid, postitused jms. 
7.  EPL on palganud tehnilise sekretäri. 
8. Kaks meie poksijat on edukalt pääsenud Audentesesse, mis annab meile võimaluse 
taotleda EOK-lt noortekoondise peatreeneri töötasu toetust. 
9. Hea ja tõhus juhatuseliikmete vaheline koostöö. Juhatuse koosolekud toimuvad pea iga 
kuu ning on informatiivsed ja sisurikkad, lahendatud said paljud probleemid ja jooksvaid 
küsimused, inimesed on pädevad ja töökad. 
10. 28.-30.08 toimub Tallinnas Soome, Läti ja Leedu presidentide kokkusaamine, kus 
arutatakse koostöö võimalusi ühiste võistluste korraldamisel, kohtunike vahetamisest, 
ühiste treeningute korraldamisest, AIBA koolituste läbiviimisest jms. 
 
OTSUS: 
 
Tulemusena 20 häält poolt, 0 vastu ja 1 erapooletu kinnitati Eesti Poksiliidu 2014. 
majandusaasta aruanne. 
 
 
3. Muud küsimused 
 
EPL tehniline sekretär Viivika Andreas tõstatas üldkoosolekul järgmiste küsimuste ja 
probleemide olemasolu: 
 
Poksijaraamatud 
• Poksijaraamat on poksija isikut tõendav dokument, see peab olema puhas, 
korrektselt ja õieti täidetud. 
• Kasutatakse ainult AIBA poolt välja antud ja heaks kiidetud raamatuid.  
• Edaspidi täidab EPL uue raamatu, kirjutab poksija nime, paneb pildi, lisab EPL  
pitsati. Poksija litsentsi number pannakse templi, kuupäeva ja allkirjaga raamatu 
esileheküljele, klubi nimi pannakse templi ja allkirjaga raamatu viimasele leheküljele.  
• Kui raamat on täis või kahjustunud, tuuakse see Poksiliitu, kus sekretär täidab vana 
raamatu alusel uue, paneb kirja, et on uus väljastatud ja annab siis mõlemad (vana ja uue) 
raamatud poksijale.  



• Soditud, kahjustatud, ise nimesid vahetatud raamatuga võistlema ei pääse! On olnud 
juhtumeid, kus tullakse vale raamatuga võistlema – sest on enda omas KO märge värskelt 
sees. Ka on juhtumeid, kus passi ja poksijaraamatu nimi või pilt ei ole samad.  
• Poksijaraamatus on lehekülg, kuhu kirjutatakse poksija treening- ja võistlusandmed, 
kui võetakse uus raamat. Kahjuks seda ei täideta, nummerdamist alustatakse tihti jälle 
algusest, nii tundubki, et tegelikult üle saja võistluse pidanud poksijal on alles 15-s võistlus. 
Niimoodi on  andmed poksija kohta valed, ei tea tema täpset võistluste arvu, ei tea, kui tugev 
poksija ta on ega ka järke ei saa arvutada. 
Poksija ülesandmine võitlustele 
• Viimastel võistlustel oli väga palju segadust ja topelt ajakulu, kuna poksijad olid üles 
antud suvalistes kaaludes. Registreerimislehel oli üks kaal ja võitlustel oli kaal kohati isegi 3-
4 astet kõrgem. Kõik kaalud ja vanusegrupid on EPL kodulehel kirjas, sekretär saadab alati 
võistlusjuhendi, kus on kõik kirjas. Poksijad tuleb enne kaaluda, kui toimub võistlustele 
registreerimine.  
 
Võistlemine 
• Poksija ankeet, mida poksija täidab enne kaaluma minemist TÄIDETAKSE 
LADINAKEELSETE TRÜKITÄHTEDEGA.  
• Tihti on puudu või vales kohas treeneri nimi, peetud-võidetud matsid või klubi nimi. 
• Iga poksija peab ise teadma, mis kaalukategoorias ja vanusegrupis ta võistleb, et ka 
need õieti kirjutada ( näiteks: -75kg, U-19, mitte ei kirjuta sinna 72,3 kg). 
• Kõik treenerid ja võistlejad peavad teadma, et kaalumisele tulles peab olema kaasas 
korrektselt täidetud poksija ankeet ja isikut tõendav dokument. Ka peab olema habe värskelt 
aetud. 
• Kui poksija ankeet pole korrektselt täidetud, saadetakse ta kaalumiselt tagasi uuesti 
pabereid täitma ja ta peab minema järjekorra lõppu. 
Auhindamine 
• Lugupidamisest pealtvaatajate ja teiste sportlaste suhtes peaksid poksijad jääma 
kohale ka autasustamisele (eriti kohalikud). 
• Kui poksija on võistlustelt tõesti enne auhindamist lahkunud, siis treener ei tohi 
minna pjedestaalile auhinda vastu võtma, vaid ootab ilusti kõrval, kuni see antakse tema 
kätte. 
• Kui kutsutakse poksijad auhindamisele, siis ei joosta pjedestaalile, vaid kogunetakse 
selleks näidatud kohta  ja oodatakse edasisi käsklusi. 
Medalite vargus 
• Viimasel EMV oleksid kaks võistlejat jäänud ilma oma medalitest, kuna keegi 
kohtunikest võttis otse auhindade laualt neid endaga kaasa mälestuseks. Medaleid saab 
mälestuseks küsida pärast auhindamise lõppu, ise võtta ei tohi.  
Segadused võistlustel 
• Eelmisel võistlusel tekkis ühe treeneri ja sekretäri vahel segadus, mis häiris võistlust. 
(tekkis sellest, et U-19  poksija tõsteti U-40 poksijaga sõpruskohtumist pidama – kuna 
sekretäril ei ole kõikide poksijate nimed, kaalud ja vanused peas, siis ei leidnud sekretär 
poksija raamatut ja ankeeti ja arvas, et neid polegi). 
Sekretär täidab kõiki pabereid, protokolle, poksijaraamatuid ning jälgib, et kõik sujuks ja 
oleks õige – tema ei suuda ka kõiki ja kõike meelde jätta ja pähe õppida. Kui tehakse 
võistlustel muutusi- poksija WO, poksija üleviimine teise kaalu ja/või vanusegruppi, 
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sõpruskohtumine jne – tuleb varakult teada anda peakohtunikule ja sekretärile kõik täpsed 
asjaolud, et vältida segadusi. 
 
Kõigil kohalolijatel paluti informatsioon teadmiseks võtta ja oma treeneritele ja sportlastele 
edastada. 
 
Üldkoosolekul tõstatati täpsustavaid küsimusi järgmiste teemade kohta: 
 
1. Suvel kavandatud treenerite koolitus ja treeninglaager; 
2. Avatud ringide korraldamine ja läbiviimine; 
3. Treeningute plaan; 
4. Teisi võistluskunsti harrastavate sportlaste osalemine EPL võistlustel. 
 
EPL president Kalle Klandorf vastas kõigile püstitatud küsimustele. 
 
OTSUS: 
 
1. Informatsioon võeti teadmiseks. 
2. Koosolekul püstitatud küsimustega täiendavalt tegelevad Eesti Poksiliidu 
peasekretär ja tehniline sekretär ning jooksvalt jagavad vajalikku informatsiooni 
kõikide klubidega.  
 
 
Üldkoosoleku protokollile on lisatud osavõtjate registreerimisleht ja Eesti Poksiliidu 
liikmete nimekiri. 
 
 
 
 
     
Kalle Klandorf     Jelena Kalbina 
 
Koosoleku juhataja Protokollija 


