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Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr J-12/12/2014  
 

           12.12.2014 
 

Toimumise koht: Vabaduse väljak 7-603, Tallinn 

Algus kell 12.00 lõpp kell 15.00 

Juhatas: Kalle Klandorf  
 
Protokollis: Jelena Kalbina  
    
 
JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 
 

1. Eelmise juhatuse elektroonse koosoleku protokolli nr J-31/10/2014 kinnitamine 
2. Eesti MV korraldamine 
3. Uus sportlaste ülemineku kord, meisterlikkuse klassid ja uued ülemineku tariifid 
4. Võitluspunktide arvutamise kord 
5. 2014.asta parimate sportlaste valimine 
6. Noorte koondise moodustamine 
7. Kohtunike töötasude ülevaatamine 
8. EPL treenerite komisjoni koosseisu muutmine 
9. Muud küsimused 

 
1. Eelmise juhatuse elektroonse koosoleku protokolli nr J-31/10/2014 kinnitamine 

 
Kinnitati eelmise juhatuse elektroonse koosoleku protokoll nr J-31/10/2014. 

 
2. Eesti MV korraldamine  

 
• Tallinnas Kalevi spordihalli rent: 70.-/tund (km hinna sees) 
• I, II päev- saal? 
• Eesti MV eelarve (Tallinnas) ca 14 000.- 

 
• Eesti MV eelarve (Narvas): 

 
CМЕТА  
Чемпионата Эстонии 2015, U-15, U-19                                                                   20.11.2014 г. 
 
Ответственный за проведение чемпионата - клуб «Энергия». 
 
Сроки проведения – 28 февраля – 1 марта 2015. 
Место проведения – Нарвский городской спортивный холл. 
 
Расходы на чемпионат: 
 
Аренда зала, городской спортивный холл –           200 евро (3 дня). 
 
Аренда ринга –                                                          300 евро. 
 
Оплата судей, гл.судьи, секретаря, коменданта -   569 евро 
(Расчет на судей: 
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Гл.судья (АИБА 3 звезды) – 20 евро х 4 дня =  80 евро 
Секретарь (АИБА 2 звезды) – 18 евро х 3 дня =  54 евро 
Комендант соревнований – 15 евро х 3 дня =  45 
Доктор – 20 евро х 3 дня =     60 евро 
4 судьи (АИБА 1 звезда) – 15 евро х 3 дня – 4  =  180 евро 
5 судей национальной категории – 10 евро х 3 х 5 = 150 евро 
 
Призы боксерам – 2 приза за лучшую технику, 2 приза за волю к победе, 2 приза за 
лучший бой –  
                                                                                  -   120 евро (из расчета 20 евро за приз) 
 

Всего:   1189 евро 
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Võtta informatsioon teadmiseks; 
2. Anda peasekretärile ülesanne broneerida Tallinna Spordihalli saal Eesti Meistrivõistluste 

läbiviimiseks ajavahemikus 3-5.04.2015; 
 

3. Uus sportlaste ülemineku kord, meisterlikkuse klassid ja uued ülemineku tariifid 
 
EPL presidendi ettepanek: 
  
Sportlase järk:    Kasvatajaraha (EUR): 
RM (rahvusvaheline meister)   700.- 
MS (meistersportlane)   500.- 
MSK (meistrikandidaat)   400.- 
Täiskasvanud I    350.- 
Täiskasvanud II       300.- 
Täiskasvanud III      250.- 
Noor I        250.- 
Noor II       200.- 
Noor III      150.-    
 
Treenerite komisjoni poolt sportlaste meisterjärkude kriteeriumide määramise osas 
ettepanekut palutud tähtajaks ei laekunud.   
 
Seni kehtinud spordijärkude süsteem ning spordikvalifikatsiooni nõuded ja tingimused 
spordijärgu täitmiseks : 
 

Järk Vanuse 
grupid 

Järgu täitmise nõuded Järgu 
kaitsmise  
nõuded 

Järgu vormistaja 

III SABC Pidada 4 matši, neist 2 võitu, ühe 
aasta jooksul 

2 võitu ühe 
aasta jooksul 

Spordiklubi, 
Poksiklubi 

II SABC 8-st matšist 4 võitu, ühe aasta 
jooksul 

2 võitu ühe 
aasta jooksul 

Spordiklubi, 
Poksiklubi 

I SA 8-st matšist 4 võitu II järgu üle, ühe 
aasta jooksul 

2 võitu I järgu 
üle ühe aasta 
jooksul 

Eesti Poksiliit 

MSK SA 12-st matsist 6 võitu I järgu üle või 
Rahvusvahelise turniiri võitmine 
(osaleb min. 8 riiki, saavutatud 3 
võitu, 8 poksijat kaalus) 

2 võitu MSK 
üle või 4 võitu 
I järgu üle 

Eesti Poksiliit 
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MS S 15-st matšist 12 võitu I järgu  või 
MSK üle ehk AIBA, EUBC 
Rahvusvahelise tiitli- või 
karikavõistluse  medalivõit 

2 võitu MS üle 
või 4 võitu 
MSK üle 

Eesti Poksiliit 

Rahvus- 
vaheline  
suurmeister 

S ? ? ? 

 
 
NB! Võit välismaa poksija üle = 1 võit oma järgu ( I, II, III ) üle. Venemaal võisteldes arvestatakse 
ka võit vastava Venemaa järgu üle. 
 

Uus poksijate ühest klubist teise ülemineku korra versioon: 

 

EESTI POKSILIIDU EESKIRI 
            POKSIJATE ÜHEST KLUBIST TEISE ÜLEMINEKU KORD 
 

1. Üldsätted 
 

1.1 Poksijate ülemineku kord reguleerib poksijate liikumist ühest klubist teise.  

1.2 Poksijate üleminek ühest klubist teise on võimalik üksnes Eesti Poksiliidu (edaspidi EPL) 
juhatuse loal ja vastava kande tegemisel poksijaraamatus, mille teeb Liidu peasekretär või 
selleks volitatud isik. 

1.3 Lapsed ja noored (kuni 19 eluaastat) võivad klubi vahetada ajavahemikus 1.septembrist 
kuni 31.detsembrini.  

1.4 Täiskasvanud sportlased võivad klubi vahetada aastaringselt. 

 
2. Poksijate üleminek 

 
2.1   Juhtudel, kui: 1) poksija on läinud või teda on kutsutud poksitreeningule, 2) poksija 
seaduslik esindaja on läinud või teda on kutsutud uude poksiklubisse/poksikooli, peab uus 
poksiklubi/kool informeerima sellest vana poksiklubi/kooli ühe ööpäeva jooksul alates 
treeningu või kutse realiseerumisest EPL’s registreeritud ametlikel kontaktidel. 

2.2   EPL arvestab poksijate seaduslike esindajate ja täiskasvanud poksijate vaba tahtega valida 
poksiklubi või poksikool, kuid osalemiseks kõigil poksivõistlustel tuleb aktsepteerida käesolevat 
määrustikku.  

2.3   Klubi/kool on kohustatud tutvustama poksijale ja/või tema seaduslikule esindajale 
käesolevat määrustikku enne poksija klubi/kooli liikmeks vastuvõtmist. 

2.4   Eelduseks poksija üleminekul ühest klubist/koolist teise on kõikide vastastikuste 
võlgnevuste puudumine klubi/kooli ja poksija või tema seadusliku esindaja vahel. Antud eelduse 
mittetäitmisel ei saa toimuda poksija üleminekut ühest klubist/koolist teise. 

2.5   Poksijate ühest klubist/koolist teise ülemineku korra alusel, klubi/kooli esindamiseks 
mistahes vormis, peab uus klubi esitama EPLi peasekretärile või selleks volitatud isikule 
klubide/koolide ja poksija ja/või tema seadusliku esindaja vahelise kolmepoolse kirjaliku 
poksija ülemineku kokkuleppe, milles tuleb ära näidata järgmised andmed: 

1)     Poolte rekvisiidid. 

2)     Uue ja vana klubi/kooli vaheline kokkulepe poksija ülemineku tingimuste kohta ja 
tingimuste täitmise tähtaeg; 

3)     Poksija ülemineku kuupäev. 
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Vastav kokkulepe tuleb sõlmida ja esitada septembri kuu jooksul, alates päevast, mil poksija 
teatab oma soovist esindada uut klubi/kooli. 

2.6   Poksija ühest klubist/koolist teise ülemineku korral, juhul kui uus ja vana klubi/kool ei ole 
saavutanud teistsugust kokkulepet poksija ühest klubist/koolist teise ülemineku kohta, on 
klubi/kool, kuhu poksija üle läheb, kohustatud hüvitama eelmisele klubile/koolile poksija 
kasvatamiseks tehtud kulutused (edaspidi kasvatajaraha). 

2.7   Kulutuste hüvitamise aluseks on alljärgnevad tariifid (tuletatud poksija meisterlikkusest 
lähtuvalt):  

 

Kehtestada üleminekumaks alljärgnevate tariifidega: 
Täiskasvanud U40:  
Eesti meister vähemalt üks kord kahel viimasel hooajal           – 320.- EUR 
Eesti MV II ja III koht    „         „          „            „                      -  200.- EUR 
Juuniorid U19:   
Eesti juunioride meister vähemalt üks kord kahel viimasel hooajal   – 200.- EUR 
II ja III koht                       „            „      „        „        „            „           - 150.- EUR 
Noored U17:      
Eesti noortemeister                           -  150.- EUR 
II ja III koht                                       -   75.- EUR    
(Alates 1.01.2015 jõustuvad ka uued kasvatajaraha tariifid). 

2.10 Klubi vahetanud poksijal on õigus esindada uut klubi peale EPL juhatuse otsust. 

2.11       Eelmisel klubil on õigus saada 100% poksija võistluspunktidest ülemineku aasta lõpuni 
(kuni 31.detsember). Uuest aastast (alates 1.jaanuar) poksija kõik võistluspunktid arvestatakse 
uuele klubile. 

2.12      Klubil/koolil ei ole õigust saada kasvatajaraha juhul, kui poksija: 

1)     lõpetab poksija karjääri ja/või lahkub klubist/koolist ning esindab mõnda teist klubi/kooli 
võistlustel alates 2 aasta möödudes lahkumise päevast;  

2)     vahetab elukohta ühest linnast/vallast/maakonnast/riigist teise ja siirdub poksima oma 
uue elukoha haldusterritooriumil asuvasse klubisse/kooli. Endisel klubil/koolil ei ole õigus 
takistada poksija üleminekut juhul, kui poksija elukoha muutus on tegelik ja on tõendatud 
elanikeregistri tõendiga; 

2.13      Juhul, kui poksija või tema seaduslik esindaja või vana klubi/kooli esindaja keeldub 
sõlmimast poksija ülemineku kokkulepet pärast kõikide vastastikkuste kohustuste täitmist, 
vormistab poksija ülemineku EPLi juhatuse otsuse ja osapoole vastava avalduse alusel EPLi 
peasekretär või selleks volitatud isik, kes teeb vastava paranduse poksijaraamatus. 

2.14      EPL’i juhatusel on õigus erijuhtudel klubi/kooli või poksija või tema seadusliku esindaja 
kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil esitatud taotluse alusel kehtestada poksija ülemineku 
tingimused. 

2.15 Kasvatajaraha summade ülekanded toimuvad läbi EPL’i ning EPL’il on õigus igast 
kasvatajaraha summast maha arvata 5% EPL’i treenerite koolituse ja noorteprojektide tarbeks. 

2.16 Osapooled võivad leppida kokku EPL’i poolt kinnitatud kasvatajaraha algsest summast 
väiksemas või suuremas summas. Sel juhul arvestatakse EPL’ile jääv 5% kasvatajaraha algsest 
summast. 

2.17 Osapooled võivad leppida kokku üleminekus ilma kasvatajaraha tasumiseta, kuid sellisel 
juhul EPL’ile peab uue klubi poolt laekuma 5% kasvatajaraha summast vastavalt kehtestatud 
tariifidele.  
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3. Karistused ülemineku korra rikkumise korral 
 
3.1 EPLi juhatusel on õigus käesoleva korra vastu eksinud liikmesklubi/kooli suhtes 
rakendada järgmisi karistusi järgmises järjekorras: 

1)     Teha hoiatus koos kohustusega mitte panna toime uusi rikkumisi; 

2)     Avaldada noomitus ja/või teha see teatavaks avalikkusele ja/või avaldada see EPLi 
koduleheküljel; 

3)     Peatada võistluste korraldamise õigus; 

4)     Määrata liikmesklubile/koolile rahaline trahv kuni 10 liikmetasu. 

5)     Rakendada võistluskeeld liikmesklubile/koolile kuni üheks aastaks; 

6)     Peatada liikmesklubi/kooli liikmelisuse. 

3.2   Karistuste määramisel on EPLi juhatus kohustatud võtma reeglit rikkunud klubilt/koolilt 
temapoolse seletuse. 

3.3         Kõik karistused aeguvad kahe aasta möödumisel alates rikkumise toimepanemisest. 
 

4. Rakendamise kord 
 
4.1 Käesolev ülemineku kord muudab kehtetuks kõik eelnevad samasisulised EPL’i 
regulatsioonid üleminekute kohta. 

4.2 Muudetud tingimustel ülemineku kord rakendub alates 1.01.2015. 

Juhatus otsustas: 

1. Kinnitada uued ülemineku tariifid; 

2. Uus sportlaste ülemineku kord jõustub 1.02.2015; 

3. Peasekretäril korduvalt tuletada treenerite komisjonile meelde, et neil on täitmata 
ülesanne vaadata üle vana spordijärkude süsteem ja täiendada spordikvalifikatsiooni 
nõuded ja tingimused spordijärgu täitmiseks (spordijärgud: RM (rahvusvaheline 
meister); MS (meistersportlane); MSK (meistrikandidaat); Täiskasvanud I, II, III; Noor I, 
II, III.) 

 
4. Võistluspunktide arvutamise kord 

 
Hetkel kehtiv noorsportlaste võistluspunktide arvutamise kord tuleb üle vaadata ja täiendada.  
Juhatus otsustas viia seni kehtinud korra sisse järgmised muudatused: 
       
A. Eesti Poksiliidule riigieelarvest eraldatavate noorte toetussummade määramisel võetakse 
arvesse järgmised kriteeriumid:  
 
A.1. U15,U17,U19,U23 Eesti Meistrivõistlustel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel  (EM, MM) 
saavutatud individuaalkoha punktid ja korraldamise eest punktid /Lisapunkt antakse võidetud 
matšide korral / 
      
Tabel nr.1. 

Vanusegrupp I koht II koht III koht             Matši võit 
U23 - noorsugu    5    3    1,5                             1 
U19 - juunior    5    3    1,5                           1 
U17 - noor    5    3    1,5 1 
U15 - koolinoor    5    3    1,5 1 
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B. Klubi tegevuse toetus: 
 
1.      Eesti noorte MV korraldamine                    10 punkti  
2.      Rahvusvaheliste võistluste korraldamine: 
2.1.   1 – 5 välisriigi osavõtul                              15 punkti  
2.2.   6 – 10 välisriigi osavõtul                           25 punkti 
3.     Kohtuniku lähetamine noorte EMV-le          5 punkti/ 1 EMV  
3.     Lahtiste noorteturniiride   korraldamine        5 punkti /1 turniir  
 
4.    Klubi tegevuse kohta aruandluse esitamine, liikmemaks, AIBA raamat: 
 
4.1. Noortespordi aruande esitamine (31.02.2014)     = 3 punkti;   
4.2. Spordiregistri  esitamine (15. 02.2014)                = 3 punkti;  
4.3. Liikmemaksu tasumine tähtajaks (31.02.2014)    = 3 punkti; 
4.4. AIBA poksija raamatu puudulikkus (arsti viisa)= - 1 punkt/1 AIBA raamat     
 
5. Lisapunktid võistlustele lähetamise eest:  
 
5.1. Eurooopa MV (alla 19)     = 10p./poksija-treener-kohtunik   
5.2. Maailmameistrivõistlused = 10p. 15p./poksija-treener - kohtunik. 
5.4. Poksija kuulumine Eesti koondisse ( tiitlivõistlused EM ja MM, matškohtumised, Balti MV, 
RV turniirid – Tammer, Socikas, Sankt-Peterburi Guberner, GeeBee, AIBA ja EUBC kalendri 
võistlused)=    5p./poksija 
 
6. Eesti tiitlivõistlused poksis: 
 6.1. Eesti MV poksis U23, alates 2014 enam ei korraldata osavõtjate vähesuse tõttu 
 6.2. Eesti MV poksis U19 
 6.3. Eesti MV poksis U17 
 6.4. Eesti MV poksis U15 
  
7. Rahvusvahelised tiitlivõistlused poksis: 

7.1. Euroopa MV poksis   19-22 
 7.2. Euroopa MV poksis   U19 
 7.3. Euroopa MV poksis   U17 
 7.4. Euroopa MV poksis   U15 
 7.5. Maailma MV poksis  U19 

7.6. Maailma MV poksis  U17 
 

8.   Punktis 6.1., 6.2., 6.3. ja 6.4. loetletud Eesti tiitlivõistlustel poksis arvestatakse punktid 
järgmise skeemi järgi -  reitingupunktid  auhinnalise koha  eest matši võitmise korral ja 1 
punkt iga võidetud matši eest.  
Auhinnalise koha saavutamise puhul võistlejale arvestatakse punktid järgmiselt: 
 
Tabel nr.1. 

Vanusegrupp I koht II koht III koht             Matši võit 
U23 - noorsugu    5    3    1,5                             1 
U19 - juunior    5    3    1,5                           1 
U17 - noor    5    3    1,5 1 
U15 - koolinoor    5    3    1,5 1 

             
Juhul, kui ühes kehakaalus moodustatakse kaks võistlusgruppi, siis MV kohad ja 
võistluspunktid arvestatakse selle võistlusgrupi võistlejatele, kes on Treenerite Komisjoni poolt 
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arvestatud tugevamasse alagruppi vastavalt poksija reitingule. Vanusegrupis U15, kui tehakse 4-
sed grupid, siis mõlemas grupis 
antakse punktid. 
U17 ja U 19  2. grupis arvestatakse klubile punkte võidetud matšide eest.  
 
Tiitlivõistlustel omistatakse igas kehakaalus vaid üks meistritiitel: 
 
U23 vanusegrupis  omistatakse Eesti Noorsoo Meistri tiitel 
U19 vanusegrupis  omistatakse Eesti Juunioride Meistri tiitel  
U17 vanusegrupis  omistatakse Eesti Noorte Meistri tiitel 
U15 vanusegrupis  omistatakse Eesti Koolinoorte Meistri tiitel 
        

9. Punktis 2.1 kuni 2.6. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esinemise eest arvestatakse punktid 
järgmiselt:  
 

   Euroopa Meistrivõistlused   
 
   Tabel 2 

Vanusegrupp I  II  III  Matši võit 
19-22  35 30 25 20 
U19 30 25 20 15 
U17 25 20 15 10 
U15 20 15 10  5 

 
   Maailma Meistrivõistlused 
 
   Tabel 3 

Vanusegrupp I  II                     III Matši võit 
U19 50 40           30 20 
U17 40 35            30 10 

 
 

10.EV Kultuuriministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatava noortespordi toetuse (edaspidi 
Toetus) jagamiseks noortespordiga tulemuslikult tegelevate spordiklubide toetamiseks Eesti 
Poksiliidu liikmesklubide vahel liidetakse nende poolt saadud punktide summa, jagades 
sellega toetuse kogusumma, saades selliselt ühe punkti rahalise väärtuse. Saadud summa 
korrutatakse läbi iga konkreetse spordiorganisatsiooni poolt eelneval aastal saadud punktide 
arvuga, mille tulemusena saadakse spordiorgansatsioonile eraldatava rahasumma suurus.  
 
11.Eesti Poksiliidul on õigus klubile eraldatud Toetus tagasi nõuda juhul, kui klubi ei täida  
oma lepingulisi kohustusi, sealhulgas finantsaruandluse osas alaliidu ees. 
 
12.Spordiorganisatsioonide võistlusaasta tulemused kinnitab Eesti Poksiliidu juhatus 
hiljemalt iga aasta 31. detsembriks. 
 
13.Rahvusvahelistel  tiitlivõistlustel  -  EM-il ja MM-il osalemine ning tulemuslikkus kajastub 
punktitabelis.   

   
14.Klubi vahetanud poksija toob punkte nii värbaja klubile kui ka kasvataja klubile, kusjuures 
kasvatajaklubile arvestatakse 50%  punktidest ja uuele klubile 50% tingimusel, et üleminek 
on nõuetekohaselt vormistatud ja üleminekumaks tasutud. 
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15.Vastavalt Eesti Poksiliidu juhatuse otsusele nr. 6.3/1-2005, 31.01.2005 võetakse 
võistkondade esindajate, treenerite ja poksijate ebakorrektse käitumise korral tema 
võistkonnalt maha vanusegrupi I koha saavutamisel saadavate punktide summaga võrduva 
punktide summa iga võistkonna liikme poolt aset leidnud ebakorrektse käitumise juhtumi 
eest. Ebakorrektseks käitumiseks loetakse võistlusjuhendi, Eesti Poksiliidu põhikirja, AIBA 
võistlusmäärustiku ja AIBA Distsiplinaarkoodeksi, Eesti Olümpiakomitee treeneri 
eetikakoodeksi sätete rikkumist või nimetatud dokumentides kehtestatud reeglitele  
mittevastavat käitumist. 
  

PUNKTIDE ARVESTUS ELIITKLASSIS.  
 
A. Toetussumma eliitklassile eraldatakse KM toetusest EPL-le ja sponsortoetustest. 
 
B.  Võistluste tulemusi arvestatakse: 

1. Arvestatakse tulemusi ja osavõttu  Eesti MV U40. Aluseks võetakse U23 punktid. 
2. Arvestatakse: 

2.1.    Sõjaväelaste MM,  
2.2.    Üliõpilaste Euroopa MV,  
2.3.    Universiaadi,  
2.4.    Elite EM( 2x punktid),  
2.5.    Elite MM (2x punktid ), 
2.6. Olümpia kvalifikatsioonivõistlustel saavutatud tulemusi.  
Aluseks võtta punktid analoogiliselt U23 tabelist.  

3. Eesti Poksiliidu Eliitklassi toetuste määramisel võetakse aluseks noortespordi toetuste 
kriteeriumid tulemuspunktide arvestamisel ja toetuse määramisel klubilise tegevuse 
hindamisel. 

 
B. Noortetoetuse üldkehtivaid kriteeriume kasutatakse ka Eliitklassi puhul. 
 
 
Juhatus otsustas: 
 

1. Kinnitada Eesti Poksiliidu liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise 
kriteeriumide kord järgneval kujul: 
 

EESTI POKSILIIDU LIIKMESKLUBIDELE NOORTETOETUSE VÕISTLUSPUNKTIDE 
ARVESTAMISE KORD 

 
1. Eesti Poksiliidule riigieelarvest eraldatavate noorte toetussummade määramisel võetakse 
arvesse järgmised kriteeriumid:  
 
1.1. U15,U17,U19,U23 Eesti Meistrivõistlustel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel  (EM, MM) 
saavutatud individuaalkoha punktid ja korraldamise eest punktid /Lisapunkt antakse võidetud 
matšide korral / 
 
2. Eesti Meistrivõistlustel esinemise eest arvestatakse punktid järgnevalt: 
      
Tabel 1 

Vanusegrupp I koht II koht III koht             Matši võit 
U23 - noorsugu    5    3    1,5                             1 
U19 - juunior    5    3    1,5                           1 
U17 - noor    5    3    1,5 1 
U15 - koolinoor    5    3    1,5 1 
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3. Euroopa Meistrivõistlustel esinemise eest arvestatakse punktid järgnevalt:  
 
   Tabel 2 

Vanusegrupp I  II  III  Matši võit 
19-22  35 30 25 20 
U19 30 25 20 15 
U17 25 20 15 10 
U15 20 15 10  5 

 
   4. Maailma Meistrivõistlustel esinemise eest arvestatakse punktid järgnevalt: 
 
   Tabel 3 

Vanusegrupp I  II                     III Matši võit 
U19 50 40           30 20 
U17 40 35            30 10 

 
 
5. Klubi tegevuse toetus: 
 
5.1.      Eesti MV korraldamine                      10 punkti  
5.2.      Rahvusvaheliste võistluste korraldamine: 
5.2.1.   1 – 5 välisriigi osavõtul                               15 punkti  
5.2.2.   6 – 10 välisriigi osavõtul                            25 punkti 
 
6. Lisapunktid võistlustele lähetamise eest:  
 
5.1. Euroopa Meistrivõistlused = 10p./poksija-treener  
5.2. Maailmameistrivõistlused =  15p./poksija-treener  
5.4. Poksija kuulumine Eesti koondisse ( tiitlivõistlused EM ja MM, AIBA ja EUBC kalendri 
võistlused) =    5p./poksija 
 

7.EV Kultuuriministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatava noortespordi toetuse (edaspidi 
Toetus) jagamiseks noortespordiga tulemuslikult tegelevate spordiklubide toetamiseks Eesti 
Poksiliidu liikmesklubide vahel liidetakse nende poolt saadud punktide summa, jagades 
sellega toetuse kogusumma, saades selliselt ühe punkti rahalise väärtuse. Saadud summa 
korrutatakse läbi iga konkreetse spordiorganisatsiooni poolt eelneval aastal saadud punktide 
arvuga, mille tulemusena saadakse spordiorgansatsioonile eraldatava rahasumma suurus.  
 
8.Eesti Poksiliidul on õigus klubile eraldatud Toetus tagasi nõuda juhul, kui klubi ei täida  oma 
lepingulisi kohustusi, sealhulgas finantsaruandluse osas alaliidu ees. 
 
9.Spordiorganisatsioonide võistlusaasta tulemused kinnitab Eesti Poksiliidu juhatus hiljemalt 
iga aasta 31. detsembriks. 

   
10.Klubi vahetanud poksija toob punkte nii värbaja klubile kui ka kasvataja klubile, kusjuures 
kasvatajaklubile arvestatakse 50%  punktidest ja uuele klubile 50% tingimusel, et üleminek 
on nõuetekohaselt vormistatud ja üleminekumaks tasutud. 
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5. 2014.asta parimate sportlaste valimine 
 
Treenerite komisjoni ettepanek: 
 
Mees:  Rain Karlson 
Noor:  - 
Junior:  Vlad Romanjuk 
Schoolboy:  Semjon Kamanin 
 
Peatreeneri Ervin Kade ettepanek: 
 
Mees:  Rain Karlson 
Naine:  Karmen Kukk 
Noor:  Ervin Larka 
Junior:  Vlad Romanjuk 
 
Juhatus otsustas: 
 
1. Parimateks 2014.aasta sportlasteks kuulutada: 

 
Mees:  Rain Karlson 
Naine:  Karmen Kukk 
Noor:  Ervin Larka 
Junior:  Vlad Romanjuk 
Schoolboy: Semjon Kamanin 
 

6. Noorte koondise moodustamine  
 

Laekus PSK Narva poolne ettepanek suunata Audentesesse Pavel Kamanin, sünniaasta 1999, 
10klass, kes 2013.aastal saavutas Euroopa MV medalikoha, 2012-2014.aastatel Eesti meister 
 
Tähtaeg ettepanekute esitamiseks on 17.12.2014. 

• 15.12 laekus poksiklubi Sirge ettepanek arvata Audentese koondise koosseisu Daniel 
Tedrema, sünniaasta 1997. 

 
Juhatus otsustas: 
1. Võtta informatsioon  teadmiseks. 
 

7. Kohtunike töötasude ülevaatamine 
 
Hetkel kehtivad tasumäärad: 
 
2.8. Kinnitada kohtunike tasumäärad Eesti Meistrivõistlustel: 1. tase = 10 €/päev, Natsionaal 
tase  = 13 €/päev, AIBA*  = 15 €/päev, AIBA** = 18.-€/päev , AIBA*** = 20.- €/päev. Tasuda 
EMV-l kolme (3) väliskohtuniku majutuse ja sõidukulude eest ning tööraha. Sõidukulude 
väljamaksmisel võtta aluseks bussi või rongipileti maksumus käsiteldaval maršruudil. 
 
 
Kohtunike ettepanek: 
 
Rahvuslik= .................. 
AIBA*=  25.-/päev 
AIBA**= ...................... 
AIBA***= .................... 
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Juhatus otsustas: 
 

1. Kehtestada järgnevad kohtunike töötasude tariifid: 
 
Rahvuslik= 15.-/päev 
AIBA*=  25.-/päev 
AIBA**= 35.-/päev 
AIBA***= 45.-/päev 
 
 

8. EPL treenerite komisjoni koosseisu muutmine 

Laekus ettepanek vähendada treenerite komisjoni liikmete arv 7-st 5-le põhjusel, et on raske 
korraldada kõigi liikmete kohalviibimist koosolekute ajal. Komisjoni koosseisu muutmisel 
arvestati sellega, et oleks võimalikult hästi tagatud kõigi regioonide esindatus.  

Juhatus otsustas: 

1. Kinnitada treenerite komisjon järgnevas koosseisus: 

1. Vello Kade 
2. Vassili Panov 
3. Jevgeni Golovatš 
4. Vadim Nikiforov 
5. Aleksandr Jegorov 

 

9. Muud küsimused 
 

a. Dmitri Melissi vahejuhtum 

 
21.11.2015 kohtus Kalle Klandorf EPL kohtunikega. Kohtumisest võtsid osa: Aleksandr Ganetski, 
Aleksandr Pahmurko, Tõnu Pomerants, Sergei Petrunin, Vadim Nikiforov, Jakov Peterson. 
 
Üheks kohtumise teemaks oli Dmitri Melissi ringikohtunikuna mittekohane käitumine Jõhvi Box 
Open turniiril, mis väljendus selles, et kohtunik astus ringi kohtunikule kohase riietuseta (ilma 
kikilipsuta) ja alkohoolse joobeseisundi tunnustega. Tuginedes kohalviibinute ütlustele toimus 
ka ringikohtuniku Dmitri Melissi sõnasõda ringi äärekohtunikega võistluste toimumise ajal. 
 
Peasekretär palus Priidik Kipparilt antud vahejuhtumi asjus saata kirjaliku selgituse antud 
vahejuhtumi kohta, kuid suuliselt Priidik Kippar väitis, et antud süüdistused on alusetud. 
Tänaseni ei ole peasekretär saanud Priidik Kipparilt kirjalikku selgitust.  
 
Juhatus otsusas: 
 

1. Suunata Dmitri Melissi käitumisega seotud vahejuhtumi lahendamine 
distsiplinaarkomisjoni, kes peaks kujundama saadud materjali alusel oma arvamuse ning 
tegema juhatusele ettepanek antud vahejuhtumi lahendamise osas. Juhatus võtab vastu 
vastavasisulise otsuse oma järgmisel koosolekul. 
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Aleksander Pahmurko avaldus: 
(Aleksander viibis Jõhvi Box Open turniiril, täites ringiäärse kohtuniku tööd) 
 

Hr. Kalle Klandorf 
Eesti Poksiliidu president 
Eesti Poksiliidu juhatus 
Avaldaja:  Aleksander Pahmurko 
                  AIBA Rahvusvahelise kategooria poksikohtunik 
                  Eesti Poksiliidu tehnilise komisoni liige 
                    
 

A V A L D U S 
 
 
Lp. härra president, juhatuse liikmed, pöördun Teie pole avaldusega, kuna ühe meie 
poksikohtuniku Dmitri Melis käitumine ei vasta AIBA eetika normidele, mis on kinnitatud AIBA 
käitumise koodeksis. 25.-26, oktoober 2014 toimis Jõhvis rahvusvaheline turniir Jõhvi Box Open 
ja sellel turniiril oli ebakaines olekus poksikohtunik Dmitri Melis. Võistluse käigus, kui ta oli 
ringikohtunik, tema käitumine ringis oli sarnane purjus inimese käitumisega, mitte aga AIBA 
referi omaga. 
Ta oli ringis ilma kikilipsuta. Tema käitumine mõjus halvasti pealtvaatajatele ja spordivõistluste 
osavõtjatele. Dmitri Melis oma käitumisega on rikkutud spordi eetika põhimõtteid, rikkudes 
AIBA kohtunike eetika norme, kõige esimeset- mis räägib sellest, et kohtunik ei tohi olla alkoholi 
joobes terve võistluse ajal, kus ta osa võtab.  Kolleegide märkuste peale Dmitri Melis reageeris  
agressiivselt, ning oma käitumisega tahtis näidata, et temale  on kõik lubatud. 
Lähtudes eeltoodust, palun läbi vaadata  Dmitri Melise personaalküsimus tema karistamise osas. 
Leian, et Dmitri Melis peab kandma vastutust oma  käitumise eest, mis  seisnes ebakaines olekus 
võistlustel referi ja kohtuniku kohustuste täitmisel.  Teen ettepaneku kõrvaldada Dmitri Melis 
üheks aastaks kohtuniku ja referi kohtustuste täitmisest. 
 
Lugupidamisega 
Aleksander Pahmurko 
(allkirjastatud digitaalallkirjaga)          
 

Dmitri Melissi enda selgitus: 
 
From: Дмитрий Мелис [mailto:dima.meliss@inbox.ru]  
Sent: Saturday, November 22, 2014 9:15 AM 
To: Kalle Klandorf 
Subject: письмо 
 
Уважаемый господин Президент.Приношу Вам свои извинения,что я не смог 
присутствовать на собрании 21.11.2014 и не смогу быть 19.12.2014 в связи с занятостью 
на своей работе.    По факту инцидента  произошедшего на открытом первенстве города 
Йыхви хочу принести извинения федерации бокса Эстонии. Хотя и была провокация в 
мою сторону от судей имена которых я называть не хочу. Я ни сколько не оправдываю 
свой поступок. Обещаю,что конфликтов связанных с моим именем в дальнейшем не 
повторится ,обещаю быть сдержанным и более профессионально подходить к работе . 
Надеюсь на Ваше понимание.  
 
С Уважением к Вам судья международной категории АИБА Дмитрий Мелис 
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Tõnu Pomerantsi seisukoht: 
 

Eesti Poksiliidu president 
hr. Kalle Klandorf 
 
Tere! Mul jäi kummitama Dmitri Melise alkoprobleem. 
KuidasTa pääses ringi? Ta polnud seal ainuke kohtunik. 
Mul tekib tunne kui me Teda esimesena karistame väga rangelt, siis paljud värsked eelmised 
patuoinad peavad peenikest. Miks?  Oma neutraalsuse ja sirgjoonelisusega kuulub Ta kindlalt 6 
parema hulka. Väga mugav oleks paljudele kui selline mees mõnda aega ei segaks. 
Suhtun alkosse sellises olukorras üheselt. Täna meil puuduvad arusaadavad reeglid. Peale 
sündmust neid tekitades pole ma kindel et max karmus oleks õige. Samas pidades karmust 
antud küsimustes üliolulisteks. 
 
 Kui mu mõttekäik andis ainest, olen rahul. Olen parem rääkija kui kirjutaja. Vajadusel valmis 
esitama omi mõtteid ka ametlikult. See siin on lihtsalt mõtteavaldus, mitte ametlik pöördumine. 
 
                   Lugupidamisega 
                                            Tõnu Pomerants, 55930485 
                                           
Treenerite nõukogu esimehe Vassili Panovi ja treenerite komisjoni liikmete seisukoht: 
 

Treenerite nõukogu esimees isiklikult ning väljendades treenerite komisjoni teiste liikmete tahet 
(kes osales komisjoni esimesel istungil 29.11, Narvas) palub määrata Dmitrile võimalikult leebe 
karistus, mis võiks väljenduda noomituses ja/või kohtunikutöös saamata selle eest vastavat 
kohtunikutasu (nö ühiskondlik töö). 
 
Jakov Petersoni kiri: 
 
Eesti Poksiliidu 
Distsiplinaar komisjonile 
Jakov Peterson 
Tel 58 264040 
jakov.peterson@gmail.com 
 
Juhtumi seletus 
 
25.10-26.11.14 peeti Jõhvis rahvusvaheline poksi turniir Jõhvi Box OPEN 2014. Võistluse 
peakohtunikuks oli P. Kippar. 
Kahjuks enam täpselt ei mäleta kas esimesel või teisel võistluspäeval (samas aeg siinkohal ei 
olegi nii tähtis) leidis aset aga äärmiselt ebameeldiv intsident. Räägin kui pealtvaataja kuna 
parasjagu viibisin trebüünil koos teiste pealtvaajate ja poksijatega. Nimelt, algamas oli üks 
matšidest kui ringi kutsuti poksijad. Ringikohtunikuks oli Dmitri Melis, kes reeglipäraselt lubas 
poksijad ringi. Kuna ise ma parasjagu veel tegelesin oma asjadega siis korraks keerasin pea ära. 
Minu tähelepanu pälvisid karjed poksiringi läheduses. Suunasin pilgu tagasi poksiringi peale, 
seal siis avanes järgmine pilt – ringis sees oli jätkuvalt ringikohtunik D. Melis kes parasjagu 
tegeles poksijate varustuse kontrollimisega, ringi ümber nii nagu peab istusid küljekohtunik 
kõik omadel kohtadel. Peakohtuniku selja taga oli toolide rida, mida tavaliselt pannakse võistlust 
teenindava personali jaoks, et kohtunikud kes parjasjagu ringis või ringi küljel pole saaksid 
puhata jne (seal toolide peal vahelduvalt istusid nii kohtuniku kui treenerid kui veel erinevad 
mulle tundmatud inimesed). Kuna karjeid oli jätkuvalt kuulda siis pilguga otsisin seda 
müraallikat ja minu pilk peatus selles samal toolide rivil, kus istusid lähestiku küljekohtuniku 
ülesandeid täitev Vassilii Kamanin (kellel üldsegi puudus vorm), kohtunik Aleksandr Pahmurko 
ja keegi kolmas veel. Mehed istusid kõrvuti heas meeleolus, naersid kõva häälega üle saali ning 
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puiskasid valju häälega ebatsensuurseid fraase ringis oleva D. Melise pihta. Käitusid väga 
üleolevalt ja vulgaarselt ning provatseerivalt. Mille peale siis D. Melis sõnagi vastu lausumata 
näitas nende suunas keskmist sõrme. 
Mina ei tea millega võis põhjustada sellise kohutava diskrimineerimise oma kolleegide poolt D. 
Melis. Pealvaatajana D. Melisel alkoholijoobe tunnuseid märgata ei olnud, küll aga puudus tal 
kohtuniku etiketi järgi ettenähtud kikilips ning ülemised särgi nööbid olid lahti. Tean aga seda, 
kui me räägime siin poksi populariseerimisest ja taseme tõstmisest siis minul oli väga häbi 
poksiedendaja, -kohtuniku ja kui lihtsalt selle spordiala armastaja koha pealt. 
 
Jakov Peterson 
AIBA 1 Star R&J 
 

b. Ervin Larka üleminekuga seotud klubide vaheline konflikt 

 

Juhatus otsustas: 

 
1. Suunata Ervin Larka üleminekuga ühest klubist teise seotud vahejuhtumi lahendamine 

distsiplinaarkomisjoni, kes peaks kujundama saadud materjali alusel oma arvamuse ning 
tegema juhatusele ettepanek antud vahejuhtumi lahendamise osas. Juhatus võtab vastu 
vastavasisulise otsuse oma järgmisel koosolekul. 

 

Silboxingu pöördumine Eesti Poksiliidu poole (17.10.2014): 

исх. № 261. 17.10.2014 
EESTI POKSILIIT 
estboxing@gmail.com 
 
Ja „Evail Atletics“ 
valentinaal@mail.ru 
 
 
Уведомление 
 
Согласно официальному составу пар Открытых Первенств спортивного 

клуба „Evail Atletics“ 10.10.2014 и „Лойт“  4.10.2014 по боксу  воспитанник клуба„Silboxing“ 
Эрвин Ларка, личный код: 39704253720, имеющий лицензию Союза Бокса Эстонии, 
зарегистрированный в SK „Silboxing“, выступил  Открытых Первенствах спортивных 
клубов „Evail Atletics“ и „Лойт“ от клуба „Evail Atletics“.  

 
Порядок перехода спортсмена из одного клуба в другой регулируется решением 

правления Союза Бокса Эстонии (EPL JUHATUSE OTSUS Nr. 5/ 5-2010, 9.05.2010.a.). В 
данном случае условия параграфа 1 и письменная договорённость между родителем и 
спортклубом, пункты 3 и 4 договора 2014 года не были выполнены.  

Следовательно, Эрвин Ларка не имеет права выступать от других клубов, 
кроме „Silboxing“.  
  
Решение членов правления SK Silboxing от 15.10.2014 г.Силламяэ 

 
Геннадий Слюсаренко 
Юрий Шалашов  
Григорий Салмиянов 
Не присутствовал на собрании член правления SK Silboxing Вячеслав Заречнев но 
оповещен устно. 
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Ervin Larka isa Edvard Larka pöördumine Eesti Poksiliidu poole (18.11.2014): 
 
                                                                                                                                              Edvard Larka 
                                                                                                                                               Jõe tn 2, Vaivara vald 
                                                                                                                                               40102 Ida-Virumaa 
                                                                                                                                               Tel 56915913  
Eesti Poksiliit 
Pirita tee 12, 
10127 TALLINN 
 
Teatis 
 
Austatud Eesti Poksiliidu juhatus pöördun Teie poole seoses arusaamatustega mis on tekkinud 
minu poja Ervin Larka üleminekuga klubist „SILBOXING“ klubisse „Evail Atletics“.  
Alates septembrist 2014 minu poeg Ervin Larka hakkas treenima klubis „Evail Atletics“ seoses 
sellega, et  alates eelmise (2013) aasta novembri kuust klubis „SILBOXING“ hakkasid toimuma 
segased asjad. Klubil ei olnud treenereid, kindlat kohta treeningute läbiviimiseks, kokkulepitud 
ajal treeninguid ei toimunud ja nende arv ei vastanud sellele mis oli minu ja klubi vahel 
kokkulepitud. Kui kokkulepitud ajal treeninguid ei toimunud olin sunnitud ise leidma võimalusi 
treeninguteks.  Võttes arvesse neid asjaolusi ja seda et arengud klubis „SILBOXING“ ei olnud  
otsustasin oma lapse üle viia klubisse „Evail Atletics“. 
Peale seda kui Ervin Larka hakkas treenima klubis „Evail Atletics“  klubi „SILBOXING“ juhatus 
hakkas avaldama moraalsed survet minu alaealisele pojale. Ähvardab keelata võistlemist ja sisse 
nõuda  mingid kulud mida klubi on teinud. Minuga kui lapsevanemaga pole klubi „SILBOXING“ 
juhatus isiklikult ühendust võtnud, nende poolt on saadetud ainult ähvardavaid kirju.  
Hetkel on olukord selline, et minu poeg ei saa normaalselt käia treeningutel ja keskenduda 
võidule kuna on koguaeg klubi „SILBOXING“ juhatuse moraalse surve all. 
 
Palun Eesti Poksiliidul sekkuda antud olukorra lähendamisele.  
 
 

Peasekretäri pöördumine Silboxingu juhatuse poole (10.12.2014): 

 

Здравствуйте! 
  
Союз бокса получил письмо от отца Эрвина Ларка, в котором указывается, что причиной 
перехода Эрвина было то, что клуб Silboxing не мог с ноября 2013 года предоставить 
боксёру тренеров и помещений для проведения тренировок. Несколько тренировок 
сорвалось, также, что количество договорённых занятий не отвечало количеству 
проведённых тренировок. 
  
Прошу Вас прокомментировать это заявление. 
  
Просим Вас дать нам ответ в течение сегодняшнего-завтрашнего дня, чтобы мы смогли 
рассмотреть этот вопрос на правлении в пятницу 12 декабряы. 
  
С уважением, 
Елена  
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Silboxingu vastus peasekretäri pöördumisele (10.12.2014): 

Esimene kiri: 

Последние сборы были в августе, от нашего клуба на сборах Отепя участвовали Ларка 
Эрвин, Крицук Михаил и Салмиянов Денис.  

В этом году Ларка участвовал на крупных турнирах как, Поздняка Анапа, в Вильнюсе и на 
Мире. Когда готовились на Мир нам необходимо было чтобы набраться опыта ездили в 
ПСК, Кренгольм и в Мере, даже в Иваногород, Россия чтобы не было парниковой 
подготовки а разнообразным.  

  
Отец был в своё время категоричным и не думали о переходе. Почему резко принял такой 
оборот и письма такого содержания, ложные и не достоверные прямо противоположные 
мы в недоумении.  

Нам известно после долгих переговоров между Эдиком Ларка и Николаем Бобковым он 
принял позицию последнего. Просто это в манере Бобкова. По словам Александра и 
Геннадия Слюсаренко, сам Эрвин не хотел от нас уходить, как он говорит, заставили. Это 
окружение родителей и сами родители.  

Это простая хитрость исходит от Николая Бобкова. (Остальное по телефону) В течении 
уже трёх - четырёх лет всё пытается наших боксёров переманить т.к. свой уже 
разбежались. А готовить времени уже нет, иметь со стороны или переманить ему труда 
не составляло еще лет пять тому назад. С ним ранее договаривались что он не будет 
вмешиваться, и переманивать в свой клуб. Но постоянно пытается уговорить через 
родителей. Например к Крицуку и Тихановскому раз 6-7 подходил. Потом были попытки 
через родителей, сами нам изложили эти сведения. Но они считают не этично, когда 
столько сил и душу вложили наши тренера, не считая финансовые вопросы. 
 
Отписки не в наших правилах 

Если какие вопросы будут, звоните нам.  

Наши телефоны: Мой 58242892 и 

Слюсаренко 55564211 А Геннадий больше меня знает.  

. Но они считают не этично, когда столько сил и душу вложили наши тренера, не считая 
финансовые вопросы. 
 

Если какие вопросы будут, звоните нам, мы дадим боьше и расширенный ответ. 

Наши телефоны: Мой 58242892 и Слюсаренко 55564211 А Геннадий больше меня знает.  
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Teine kiri: 

 

Здравствуйте,  
 
Причина ясна. после совещания и полученных информаций выяснили: 
 
-Боксёрам выплачивает финансовое вознаграждении за выступления, у нас такой 
возможности нет!  
-Решением собрания, мы не подали в числе списков в "Номинации лучшего спорnсмена 
года 2014 года" в городе Силламяэ из-за поведения в Сардини, Италия. Решили 
опорочить нашу репутацию и идет наверняка месть. 
-Да мы известили в конце сентября, что при переходе согласовывается правлением ЕРL. И 
переход осуществляется август - сентябрь согласно положения EPL. 
Об этом были оповещены как Евайл Атлетикс и EPL а так же родитель. 
У нас был прекрасный спортивный зал и занимались нормально, тренеров и кто помогал 
было даже больше чем положено. 
Всегда что-то новое боксёры узнавали. 
тому примеров много. 
 
То что написали, на их совести. 
 
Мы вроде уже и забыли что такой и был. 
 
Kolmas kiri: 

Здравствуйте! 

Да, мы перевели письмо полностью. 
Давайте лучше заниматься делом и смотреть вперед. 
Эта без почвенная писанина, и переписка занимает много драгоценного времени, к 
стати Наши с Вами. 
Эх, Бобков, Бобков никак не успокоится.  Опять корректирующие действия идут со 
стороны Бобкова. 
 
Родители до такого письма не додумались бы и совесть бы замучил. 
-Наш тренерский состав работает на добровольных началах, без оплаты труда и не плохо. 
Коллектив боксеров не большой  
-Вот в приложении спортивный результат города Силламяэ за 2014 год. Это еще не 
включен в этот список Эрвин Ларка. 
-Как тогда понимать? Из воздуха результаты? 
  
Надеемся на эту тему закроем вопрос. 
Мы уже вроде забыли про них. Но, до Чемпионата Эстониив 2015 году т.к. пункты делятся 
на два клуба 50:50,согласно положения EPL. 

 Спасибо Вам. 
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Järgmine juhatuse koosolek toimub 16.01.2015 algusega kell 12.00 aadressil  Vabaduse 
väljak 7-603, Tallinn.   
 

 

Kalle Klandorf    Jelena Kalbina 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 

______________________    _________________________ 

(nimi ja allkiri)     (nimi ja allkiri) 

EPL juhatuse koosoleku juhataja  EPL juhatuse koosoleku protokollija  

12.12.2014     12.12.2014   


