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Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokoll nr 07/05/2016 
 

  7.05.2016 
 
 
Toimumiskoht: Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn  

Algus kell 12.00, lõpp kell 15.00 
 
Osavõtjad:  Koosolekul oli esindatud 19 liiget 28-st, samuti viibis koosolekul 3 

külalist. Lähtuvalt EPL põhikirjast, §23 oli üldkoosolek 
otsustusvõimeline. 

Juhatas:   Kalle Klandorf 

Protokollis:   Jelena Kalbina 

 
 
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. 2015.aasta parimate klubide/treenerite/sportlaste tunnustamine; 

2. 2015.a majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine; 

3. Eesti Poksiliidu põhikirja p. 43 muutmine; 

4. Muud küsimused. 

 

Viidi läbi avalik hääletus. 

 

OTSUS: 

Tulemusena 19 häält poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut kinnitati üldkoosoleku 
päevakord. 

 

1. 2015.aasta parimate sportlaste, treenerite ja klubide tunnustamine 
 
Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tunnustas 2015.aasta parimaid sportlasi, 
treenereid ja klubisid. 
 



2015.aasta parimateks sportlasteks tunnistati: 
 
Täiskasvanute vanuseklass (U40, mees):  Kirill Serikov (PK Järve Boxing) 
Sportlase 2015.aasta saavutused:  
Eesti meister 2015 
Euroopa MV 5.koht 
2015.aasta lõpetas ta AIBA maailma edetabelis 55.kohaga, käesolevaks ajaks on ta tõusnud 
51.kohale.  
 
Noorte vanuseklass (U19, neiu):    Elina Kangas (PK Kiviõli) 
Sportlase 2015.aasta saavutused: 
Eesti meister 2015 
Riga OPEN 2.koht 
R/V turniir Soomes „Ruskiksen skabat“ 1.koht 
 
Noorte vanuseklass (U19, noormees):   Vlad Romanjuk (PK OMK) 
Sportlase 2015.aasta saavutused: 
Eesti meister 2015 
Euroopa MV 9.koht 
 
Juunioride vanuseklass (U17, poiss):   Pavel Kamanin (PK Narva PSK) 
Sportlase 2015.aasta saavutused: 
Eesti meister 2015 
Juunioride MM 17.koht 
 
Koolinoorte vanuseklass (U15, koolipoiss):  Semjon Kamanin (PK Narva PSK) 
Sportlase 2015.aasta saavutused: 
Eesti meister 2015 
Euroopa MV 5.koht 

2015.aasta parimaks noorte poksiklubiks kuulutati Poksiklubi Sofron.  
2015.aasta parimaks noorte poksitreeneriks tunnustati Albert Starikov (PK Sofron). 

2015.aasta parimaks täiskasvanute poksiklubiks kuulutati Järve Boxing.  
2015.aasta parimaks täiskasvanute treeneriks tunnustati Vladimir Zažogin (Järve Boxing). 
 
Poksi arengusse panustamise eest said tunnustuse: 

1. Gennadi Tolmatšov, klubi Energia; 
2. Vadim Nikiforov, klubi Artemi Tepi Poksiklubi; 
3. Tõnu Pomerants, klubi Pomepoks; 
4. Viivika Andreas; 
5. Tatjana Sementšenko; 
6. Jüri Butšakov. 

 
OTSUS: 

Informatsioon võeti teadmiseks. 
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2. 2015.a Eesti Poksiliidu majandusaasta aruanne ja selle kinnistamine; 
 
Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina tutvustas 2015 majandusaasta aruannet. 
 
EESTI POKSILIIDU 2015. AASTA TEGEVUSARUANNE 
 
2015. 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). 

Noorte U19 (noormehed), koolinoorte U15 (koolipoisid) ning täiskasvanud naiste U40 poksi 
Eesti meistrivõistlused toimusid Narvas, 27.02.-1.03.2015 ja olid korraldatud koostöös 
poksiklubiga Energia. Kokku registreerus ja läbis mandaatkomisjoni 97 poksijat, kellest 
noorte vanuseklassis 44 poksijat, koolinoorte vanuseklassis 49 poksijat ning täiskasvanute 
klassis 4 naist.  

Meistrivõistlustel vanuseklassides U19 ja U15 võistlesid ainult meessoost sportlased. 
Täiskasvanute kategoorias naispaari moodustada ei õnnestunud naissportlaste 
kaalukategooriate erinevuste tõttu. 

Eesti Meistrivõistlused täiskasvanute U40 (mehed), juunioride U17 (tüdrukud/poisid) ja 
noorte U19 (neiud) vanusekategooriates toimusid Tallinnas, 3.- 5.04.2015 koostöös 
poksiklubiga Artemi Tepi. 

Kokku Eesti Meistrivõistlustel võistles 120 sportlast. Täiskasvanute U40 vanuseklassis 
võistles 43 meespoksijat. Noorte U19 vanusekategoorias võistles 7 naispoksijat. Juunioride 
U17 vanuseklassis võistles 70 sportlast, sealhulgas 6 naispoksijat. 

Eesti Meistrivõistlustel osutus võimalikuks pidada naiskohtumisi. Vanuseklassis U17 peeti 
üks kohtumine ja vanuseklassis U19- kaks kohtumist. 

Vanuseklassis U15 andis Eesti Poksiliit välja Eesti meistritiitli 16-le meespoksijale, 12 
meessportlast said hõbemedali ja 13 sportlast olid tunnustatud pronksmedalitega.  

Vanusekategoorias U17 andis Eesti Poksiliit välja Eesti meistritiitli 13-le meespoksijale, 12 
sportlast olid tunnustatud hõbemedaliga ja 22 poksijat olid tunnustatud pronksmedali 
väärilisteks. Samas vanusekategoorias 5 tüdrukut said tiitli „Eesti meister“ ja 1 oli 
tunnustatud hõbemedaliga. 

Vanusekategoorias U19 andis Eesti Poksiliit välja 10 meistritiitlit, mis näitab 100% 
kehakaalude täituvust, 9 noormeest said hõbemedali ja 16 meespoksijat olid tunnustatud 
pronksmedaliga. Samas vanuseklassis 5 naissportlast olid tunnustatud tiitliga „Eesti 
meister“ ja 2 naispoksijat said hõbemedali. 

Vanuseklassis U40 andis Eesti Poksiliit välja Eesti meistritiitli 9-le täiskasvanud 
meespoksijale, 8 meest said hõbemedali ja 16 meespoksijat olid tunnustatud 



pronksmedaliga. Samas vanuseklassis 4 naissportlast olid tunnustatud tiitliga „Eesti 
meister“. 

Eesti poksijate tulemused Maailmameistrivõistlustel ja Euroopa Meistrivõistlustel 

JUUNIORIDE (U-17) MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED 
4.–12. september, Peterburi (Venemaa) 
Kuni 60 kg 17. Pavel Kamanin.  
Kuni 75 kg 9. Eduard Piirisild.  
Kuni 80 kg 17. Richard Ets.  
Üle 80 kg 17. Deniss Laidoner.  
 
41. EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED 
7.–15. august, Samokov (Bulgaaria) 
Kuni 49 kg 5. Kirill Serikov.  
Kuni 64 kg 17. Maksim Vilde.  
Kuni 81 kg 9. Ainar Karlson.  
 
EUROOPA NOORTE (U-19) MEISTRIVÕISTLUSED 
21.–28. november, Kołobrzeg (Poola) 
Kuni 60 kg 9. Vlad Romanjuk.  
Kuni 64 kg 9. Daniel Tedrema.  
Üle 91 kg 9. Jaroslav Kornilov. 
  
13. EUROOPA KOOLINOORTE (U-15) MEISTRIVÕISTLUSED 
1.–8. november, Anapa (Venemaa) 
Kuni 43 kg 5. Vadim Košman.  
Kuni 52 kg 5. Semjon Kamanin.  
Kuni 56 kg 9. Igor Vorobjov. 
  
1. EUROOPA MÄNGUD 
16.–27. juuni, Bakuu (Aserbaidžaan) 
Kuni 69 kg 9. Andrei Hartšenko.  
Kuni 81 kg 17. Ainar Karlson.  
Kuni 91 kg 17. Rain Karlson.  

3.ndal oktoobril 2015 avaldatud Rahvusvahelise poksiliidu AIBA maailmareitingu 
tabelis ilmus üle pika aja Eesti poksija nimi. 

Suve lõpus Euroopa meistrivõistlustel medalimatšini jõudnud Serikovil oli kehakaalus -49 kg 
100 punkti, mis andis talle reitingus 55.koha.  

Maailmareitingut juhib võimsalt maailmameister Miras Zhakupov Kasahstanist 1700 
punktiga, talle järgneb mehhiklane Joselito Velazques Altamirano 750 punktiga.  
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Teisi Eesti poksijaid reitingutabelis ei ole, kuid Balti maadest on seal kõrgel kohal veel Leedu 
poksijad: -69 kg Euroopa meister Eimantas Stanionis  (13.koht) -64 kg Eduardas Petrauskas 
(11.koht), +91 kg Mantas Valavicius (28.koht) ning Lätist -91 kg Nikolajs Grishunins 
(31.koht). 

Üle pika aja Eesti poksija Kirill Serikov tõi Eestile tuntust poksimaailmas rahvusvahelisel 
tasemel. Kui 2015.aasta lõpetas Kirill Serikov 55.kohaga maailma edetabelis, siis käesolevaks 
ajaks on ta tõusnud 51.kohale. 

2015.aasta parimateks sportlasteks tunnistati: 

U40 (täiskasvanud mehed) Kirill Serikov, Järve-Boxing, Eesti meister, Euroopa MV 5.koht 

Noored (neiud) U19 (17-18 eluaastat) Elina Kangas, Kiviõli PK, Eesti meister, Riga OPEN 
2.koht, Ruskiksen skabat I.koht (Soome) 

Noored (mehed) U19 - Vlad Romanjuk, Olümp Maardu Kalev, Euroopa MV 9.koht 

Juuniorid U17 (poisid) Pavel Kamanin, PSK Narva, Juunioride MM 17.koht, Eesti meister 

Koolinoored U15 (poisid) Semjon Kamanin, PSK Narva, Euroopa MV 5.koht, Eesti meister 

2015.aasta parimad klubid ja treenerid: 

2015.aasta parimaks noorteklubiks kuulutati Sofron. 
2015.aasta parimaks noorte treeneriks tunnistati Albert Starikov (Sofron). 
2015.aasta parimaks täiskasvanute klubiks kuulutati Järve-Boxing poksiklubi.  
2015.aasta parimaks täiskasvanute treeneriks tunnistati Vladimir Zazõgin (Järve-Boxing). 
 
Treeninglaagrid ja koolitused 
27.07.-1.08.2015 toimus Otepääl treeninglaager (osales ca 30 poksijat ja 12 treenerit) ja 
treenerite koolitus, milles osales 12 treenerit. 

16.02-20.02.2015 peeti Tallinnas AIBA* treenerite koolitus, millest võttis osa 33 treenerit, sh 
3 treenerit Lätist ja 17 Leedust. Loenguid pidasid Venemaalt kutsutud treener-koolitaja 
Zufer Khusainov ja EPL peatreener Ervin Kade. 

Liikmelisus 

Mulluse aastaga võrreldes EPL liikmete arv ei muutunud. Kui 31.12.2014 seisuga oli EPLi 
koosseisus 28 klubi, siis 31.12.2015 seisuga jäi see arv samaks. 
 
Eesti Poksiliidu 2015. majandusaasta aruande finantsilise osa tutvustas kohalolijatele 
alaliidu pearaamatupidaja Annika Pärg. Eesti Poksiliidu 2015. majandusaasta aruanne oli 
enne alaliidu üldkoosolekut saadetud välja kõigile liikmesklubidele elektroonsel kujul 
tutvumiseks ja seisukohtade võtmiseks. 
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Üldkoosolekul oli majandusaasta aruande finantsiline osa peasekretäri poolt sünkroonselt 
tõlgitud ka vene keelde. 
 
Eesti Poksiliidu 2015 majandusaasta aruanne täies mahus on käesoleva protokolli lahutamatu 

osa. 

 
Aruande osas kohalolijatel küsimusi ega vastuväiteid ei tekkinud ning Eesti Poksiliidu 
president Kalle Klandorf pani 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine avalikule 
hääletamisele. 
 
OTSUS: 
 
Tulemusena 15 häält poolt, 0 vastu ja 4 erapooletut (Vello Kade, esindades 3 klubi, ja Jüri 

Moskaljov, Mere klubi esindajana) kinnitati Eesti Poksiliidu 2015. majandusaasta 
aruanne. 
 
 
 
 



3. Eesti Poksiliidu põhikirja p. 43 muutmine 
 

Seoses sellega, et Eesti Poksiliit on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja enne 
01.01.2007, kuid alates 01.01.2007 hakkasid nimekirjas olevatele ühingutele kehtima 
tulumaksuseaduses vara jaotuse osas teistsugused nõuded, EPL põhikirja tuleb viia sisse 
vastav muudatus. 

Põhikirjas peab olema sätestatud, et ühingu lõpetamise korral tuleb pärast võlausaldajate 
nõuete rahuldamist alles jäänud vara anda üle tulumaksusoodustusega 
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja kantud ühingule või 
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (TuMS § 11 lg 2 p 4). 
  
Eesti Poskiliidu (registrikood 80089586) põhikirja punkti 43 kohaselt, pärast võlausaldajate 
kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha 
deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele samalaadsete eesmärkidega 
mittetulundusühingule või riigile või kohalikule omavalitsusele, seega on ühingu põhikirja 
punkt 43 vastuolus TuMS § 11 lg 2 p 4 sätestatuga. 

Seadusekohane säte vara jaotuse kohta ühingu põhikirjas on aga tulumaksusoodustusega 
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas püsimise üheks 
eelduseks. 

Ülaltoodu arvesse võttes tuleb Eesti Poksiliidu põhikirja punkt 43 viia vastavusse TuMs 
nõuetega.  
 
Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf pani hääletusele Liidu põhikirja 43 muutmist ning 
selle ümbersõnastamist nõnda: 
 
43. Ühingu lõpetamise korral tuleb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles 
jäänud vara anda üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja 
usuliste ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele 
isikule. 
 
Viidi läbi avalik hääletus. 
 
OTSUS: 
 

Tulemusena 19 häält poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut kinnitati Eesti Poksiliidu 
põhikirja §43 ümbersõnastamist.  
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4. Muud küsimused 
 
EPL peasekretär Jelena Kalbina tõstatas üldkoosolekul järgmiste küsimuste ja probleemide 
olemasolu: 
 

• Suhtlemine meediaga. EPL peasekretär tõi näiteid ebasobilikest treenerite ja 
sportlaste sõnavõttudest meedias, mis kahjustavad Poksiliidu mainet ning rõhutas, et 
kõik alaliidu sisesed probleemid on lahendatavad organisatsiooni siseselt ilma 
avalikkuse ette toomata. Kõik ettepanekud ja eriarvamused saab esitada alaliidu 
juhatusele oma piirkonda esindatava juhatuse liikme kaudu, samuti on alaliidus 
tegutsemas vastavad komisjonid, kelle pädevuses on vastavate küsimuste arutelu, 
seisukohtade võtmine ja ettepanekute esitamine liidu juhatusele kinnitamiseks. 
Probleemid, küsimused ja lahkarvamused saab esitada ka poksiliidu peasekretärile 
üldmeilile. Kriitika viimine alaliidust väljapoole, eriti selle vahendamine meedia 
kaudu, on alaliidu poolt taunitav. EPL juhatus koostab lähiajal meediaga 
suhtlemisreeglite kogumikku, mille järgmine on igal liikmesklubil ja selle esindajatel 
kohustuslik. Reeglite vastu eksimine toob viivitamatult kaasa karistusmeetmeid nii 
reegleid rikkunud isikute kui ka nende poolt esindatavate klubide suhtes, 
kaasaarvatud rahaline karistus või alaliidust väljaarvamine. Eriti rangelt saab 
keelatud kohtunike töö kritiseerimine meedias. 

• Klubidepoolsete turniiride korraldamine ja läbiviimine. Eesti Poksiliit ei finantseeri 
klubide poolt läbiviidavaid turniire ning enne nende korraldamist peab klubi 
veenduma oma võimekuses võistlusi pidada, samuti tuleb klubil teha tõhus töö 
võimalike sponsoritega. EPL peasekretär tõi näide EMV-te korraldamisest Sillamäe 
linnas (15.-17.04.2016), kus peasekretäril õnnestus saada nii Sillamäe linna kui ka 
kohalike ettevõtjate poolset ürituse toetamist, mis näitab, et on võimalik leida 
toetajaid, tuleb vaid olla aktiivne ja ettevõtlik potentsiaalsete toetajatega suhtlemisel. 
Liidult raha nõudmine turniiride korraldamiseks, enamgi veel Liidu suhtes meedias 
vahendatav kriitika antud küsimuse raames, on Liidu poolt taunitav ja alusetu. 

 
Järgmisena andis EPL president Kalle Klandorf sõna kõigile soovijatele. 
 

1. Nikolay Bobkov (PK Evail Athletics) avaldas nördimust, et mõned võistlused, nt 
Yakuza Fight ja Kolme Maestro karikas, toimuvad teiste EPL võistluskalendrisse 
viidud võistluste ajal. Nikolay Bobkovi sõnul tuleks neid ajas hajutada nõnda, et nad 
ei kattuks. EPL peasekretär vastas, et mõistab probleemi olemasolu, kuid pidi 
tunnistama, et alaliit ei saa sundida nende võistluste korraldajaid muutma peetavate 
võistluste kuupäevi. Kolme Maestro karikas on korraldatav Est Promotionsi poolt, kes 
ei ole Liidu liige. Yakuza Fight võistlused ei kajastu EPL võistluskalendris ning peale 
poksi on seal esindatud ka teised võistluskunstid, nagu K1, MMA jt, mistõttu ei saa 
neid pidada üksnes poksivõistlusteks. 

2. Vladimir Mazjakin (PK Dünamo) pöördus kohtunike poole avaldades soovi, et 
kohtunike töö võiks olla objektiivsem, eeskätt Eesti-sisestel võistlustel. 

3. Tõnu Pomerants (PK Pomepoks) pöördus treenerite poole sõnumiga, et järgmise 
aasta võistluskalendri plaan peab olema varakult koostatud ja esitatud juhatusele 
kinnitamiseks. Treeneritel oleks vaja juba kevadel kokku saada ning kalendriplaan 



ette valmistada, mitte detsembris, nagu tänavu. Samuti juhis ta tähelepanu, et klubide 
poolt saadetavates võistluste juhendites esineb sageli vigu, eeskätt võistlejate 
sünniaastates. Samuti on tihti juhendid venekeelsed ning puudub neist eestikeelne 
versioon. Oma kõnes Tõnu Pomerants kutsus treenereid korraldama ühepäevaseid 
sparringturniire.  

4. Järgmisena võttis sõna Vello Kade, kes ütles, et kalendriplaan on treenerite komisjonil 
peaaegu valmis. Viibimine on põhjustatud sellest, et AIBA ja EUBC võistluskalendrid 
saavad väga hilja valmis. Oma kõnes kiitis Vello Kade peasekretäri tööd. Samuti 
avaldas Vello Kade nördimust, et olles treenerite komisjoni liige, et saa ta kutseid 
komisjoni istungitele. Selle peale vastas president, et suve lõpus-sügisel kutsub ta ise 
treenerite komisjoni kokku ning muuseas arutab komisjoni töökorda. 

5. Peasekretär teatas, et EPL kavatseb korraldada järgmisel aastal Tallinna MV-si nõnda, 
et perspektiivsematele Eesti sportlastele kutsutakse lähiriikidest tugevaid vastaseid 
poksi atraktiivsuse tõstmise ja kohalike poksijate sportliku ettevalmistuse paremaks 
tagamise eesmärgil. 

6. Aleksandr Jegorov (PK Karl Leman) leidis seevastu, et EPL võistluskalendris on niigi 
palju Eesti-siseseid võistlusi ning ei ole vajalik Tallinna MV-te korraldamine plaanitud 
formaadis, seevastu leidis tema, et EPL peaks rohkem panustama koondislaste 
ettevalmistusse, eeskätt treeninglaagrite ja sparringute korraldamisse. 

7. Vladimir Zažogin (PK Järve-Boxing) aga vaidles Aleksandr Jegorovile vastu, teatades, 
et Tallinna MV-te korraldamine plaanitud formaadis on vajalik ja tervitatav. 

8. Viimasena võttis sõna Vadim Nikiforov (PK Artemi Tepi) ning avaldas tänulikkust 
EPL presidendile ja peasekretärile tubli töö ja lühikese ajaga saavutatud märgatavate 
edusammude eest. 

 
OTSUS: 
 
Informatsioon võeti teadmiseks. 
 
 
Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf kuulutas alaliidu üldkoosoleku lõppenuks. 
 
 
Üldkoosoleku protokollile on lisatud Eesti Poksiliidu 2015. majandusaasta aruanne, 
hääleõigust omavate klubide esindajate ja eraldi külaliste registreerimisleht. 
 
 
 
     
Kalle Klandorf      Jelena Kalbina 
 
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt)   

   

 
Koosoleku juhataja Protokollija 


