
1 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-18/09/2015  
 
           18.09.2015 
 

Toimumise koht: Vabaduse väljak 7-603 (Tallinna Linnavalitsus), Tallinn 

Algus kell 11.00 lõpp 13. 30 

Juhatas: Kalle Klandorf, EPL president  
 
Protokollis: Jelena Kalbina, EPL peasekretär  
    
Osalesid: Alar Nääme, EPL juhatuse liige 
  Valeri Konovalov, EPL juhatuse liige 
  Valdo Kulla, EPL juhatuse liige 
  Artur Sinilill, EPL juhatuse liige 
  Vadim Nikiforov, EPL juhatuse liige 

Andrey Kostenkov, EPL juhatuse liige 
 
 
 
JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 
 
  

1. Ülevaade nelja poksiföderatsiooni presidentide ja peasekretäride kohtumisest  
2. Kandidaadid koolinoorte Euroopa MV-tele (Anapa, Venemaa, 31.10-9.11) 
3. Kandidaadid noorte Euroopa MV-tele (Kolobrzeg, Poola, 20.-29.11) 
4. Rahvusvaheline turniir Ahmet Cömert Youth Men Torunament Istanbulis 
5. Järelkasvukoondise treener 
6. Tallinna Spordikooli treener 
7. Assisi linnas, Itaalias 24.-28.09 peetav fitness-treeningu koolitus 
8. Enerco Elite Boxing klubi sisseastumisavalduse menetlus 
9. Muud küsimused 

a. Jorma Limmoneni memoriaal 
b. Olümpiakandidaatide toetuse väljamaksmise kord 
c. Eesti poksikoondise võistlusvorm 
d. Treenerite motivatsiooni koolitus 
e. Audentese Spordigümnaasiumis hommikused trennid Kaupo Arro 

juhendamisel 
f. SK Kik-Dzeb klubi avaldus 
g. Euroopa meistrivõistlustele lähetatavate sportlaste kord 
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1. Ülevaade nelja poksiföderatsiooni presidentide ja peasekretäride kohtumisest  

 
Kalle Klandorf esines lühikese kokkuvõttega 28. Ja 29.augustil Tallinnas Eesti Poksiliidu 
initsiatiivil toimunud Eesti, Läti, Leedu ja Soome poksiliitude presidentide ja peasekretäride 
kohtumiste kohta, kus arutati liitudevahelist koostööd poksi edendamise eesmargil. 
 
Kohtumistest võtsid osa kõigi poksiliitude presidendid ja peasekretärid isiklikult. Arutelude 
käigus oli kõigi osapoolte poolt väljendatud koostöövalmidus ja tahe.  
 
Koosviibimisel osalesid poksiliidu juhatuse liikmed Alar Nääme, Valdo Kulla, Vadim Nikiforov, 
Valeri Konovalov, poksiliidu peatreener Ervin Kade ning Olümpiakomitee spordidirektor Martti 
Raju. 
 
Arutelude käigus püstitati rida olulisi eesmärke. Üks ülesannetest on ühise turniiri korraldamine 
ja läbiviimine. Koostööd nähakse ka ühiste treeninglaagrite läbiviimisel, AIBA koolituste 
korraldamisel, kohtunike vahetamisel, teadmiste-oskuste jagamisel ning informatsiooni 
vahetamisel.  
 
 
OTSUS:  

1. Informatsioon võeti teadmiseks. 
2. EPL juhatuse liikmetel paluti ette valmistada järgmiseks juhatuse koosolekuks 

omapoolsed soovitused Balti turniiri läbiviimise osas (võimalikud kuupäevad ja 
ürituse formaat).  

 
2. Kandidaadid koolinoorte Euroopa MV-tele (Anapa, Venemaa, 31.10-9.11) 

 
Eesti Poksiliidule on laekunud järgmised ettepanekud kandidaatide osas:  
 
Igor Vorobjov – OMK – 52kg 
Vadim Koshman – OMK – 43kg 
Semjon Kamanin – PSK – 54kg 
Anton Balahnishev – Sofron – 65kg 
 
Treeneritest on avaldanud soovi delegatsiooniga kaasa sõita Jevgeni Golovatš, Albert Starikov ja 
Ivan Šumjakov. Samuti soovib meeskonnaga ühineda rahvuskategooria kohtunik Vassili 
Kamanin, kelle poeg Semjon esineb võistlustel. 
 
Hiljuti Liidule laekunud infomatsiooni kohaselt murdis Sofroni klubi poksija Anton Balahnishev 
oma sõrme, mistõttu klubi loobub sportlase lähetamast MV-tele. Sofroni klubi treener 
võistlustele samuti ei sõida.   
 
Euroopa MV-te kutsest tulenevalt peab koondise koosseisus olema vähemalt üks AIBA*** 
kvalifikatsiooni omav treener, vastasel juhul keelatakse sportlastel võistlustel osalemist. Kolme 
oma sportlasi lähetava klubi peale vastavat kvalifikatsiooni omab vaid PSK klubi treener Vassili 
Panov. Eesti Poksiliit on valmis võistlustele lähetama treenerit omal kulul. 
 
 
OTSUS: 
 

1. Kinnitada Eesti koolinoorte koondis Euroopa meistrivõistlustele järgmises 
koosseisus: 
Igor Vorobjov – OMK – 52kg 
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Vadim Koshman – OMK – 43kg 
Semjon Kamanin – PSK – 54kg 
Treener: Vassili Panov, AIBA*** 
Treenerid: Jevgeni Golovats, Ivan Shumjakov 
 
1. Peasekretäril võtta ühendust treener Vassili Panoviga selgitamaks tema 

valmisolekut saata Eesti koondist koolinoorte Euroopa meistrivõistlustele. 
2. Peasekretäril selgitada treeneri lähetamiskulude finantseerimise võimalusi, 

vajadusel taotleda Kultuuriministeeriumilt raha juurde. 
3. Peasekretäril registreerida ja lähetada koondis võistlustele.  

 
 

3. Kandidaadid noorte Euroopa MV-tele (Kolobrzeg, Poola, 20.-29.11) 
 
EPL peatreener esitas järgmised kandidaadid noorte Euroopa MV-tele: 
Vlad Romanjuk – OMK – 60kg 
Daniel Tedrema – Sirge – 64kg 
Allan Nikitin – Järve-Boxing - 69kg 
Jaroslav Kornilov - Mere - 91+kg 
 
Euroopa MV-te kutsest tulenevalt peab koondise koosseisus olema vähemalt üks AIBA*** 
kvalifikatsiooni omav treener, vastasel juhul ei lubata sportlastel võistlustest osa võtta. Nelja 
oma sportlasi lähetatava klubi peale vastavat kvalifikatsiooni omab vaid Mere poksiklubi treener 
Mihhail Moskaljov. Eesti Poksiliit on valmis saatma treenerit võistlustele omal kulul. 
 
OTSUS: 

1. Kinnitada Eesti poksikoondis noorte Euroopa meistrivõistlustele järgmises 
koosseisus:  

Vlad Romanjuk – OMK – 60kg 
Daniel Tedrema – Sirge – 64kg 
Allan Nikitin – Järve-Boxing - 69kg 
Jaroslav Kornilov - Mere - 91+kg 
Treener: Mihhail Moskaljov, AIBA*** 
2. Peasekretäril võtta ühendust treener Mihhail Moskaljoviga selgitamaks tema 

valmisolekut saata Eesti koondist noorte Euroopa meistrivõistlustele. 
3. Peasekretäril selgitada treeneri lähetamiskulude finantseerimise võimalusi, 

vajadusel taotleda Kultuuriministeeriumilt raha juurde. 
4. Peasekretäril registreerida ja lähetada koondis võistlustele.  

 
5. Rahvusvaheline turniir Istanbulis: Ahmet Cömert Youth Men Torunament 

 
Toimub: Istanbulis, Türgis, 19.-25.10.2015 
Akkrediteerimistasu: 35.-/päev (hinna sees kolm söögikorda) 
Transport: lennupileti maksumus Tln-Ist, Ist-Tln kokku ca 300.- EUR/inimene 
 
Peatreener Ervin Kade peab vajalikuks noorte koondise lähetamist Ahmet Cömert turniirile 
selleks, et poksijad läbiksid viimase ettevalmistava etapi vahetult enne noorte Euroopa MV’i.   
 
Juhatus leidis, et osalemine AIBA kalendrisse kuuluvatel rahvusvahelistel turniiridel on Eesti 
sportlaste jaoks väga tähtis ja kasulik, kuid võttes arvesse Liidu finantsilist võimekust, ei osutu 
Liidupoolne sportlaste ja treeneri lähetamine turniirile hetkel võimalikuks. Seda ka põhjusel, et 
Liit peab oktoobris ja novembris hüvitama kahe treeneri lähetamiskulusid Euroopa MV-tele. Küll 
aga võib Liit kaaluda koondist turniirile saatva treeneri Kaupo Arro lähetamiskulude katmist 
juhul, kui võistlustele registreerub vähemalt 3-4 Euroopa noote MV kandidaadi. 
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OTSUS:   
 

1. Juhatuse liikmel Artur Sinilill’el võtta ühendust Euroopa noorte MV-tele sportlasi 
lähetavate klubidega selgitamaks kes koondise liikmetest oleks huvitatud 
osalemast Ahmet Cömert turniiril. Juhul, kui vähemalt kolm poksijat on nõus 
sõitma turniirile ja klubid on valmis katma nende lähetamiskulud, hüvitab Liit 
koondist saatva treeneri Kaupo Arro lähetamiskulud. Ühe või kahe poksija 
lähetamisel turniirile ei pea Liit otstarbekaks treeneri sõidu- ja majutuskulude 
hüvitamist. 

 

 

4. Järelkasvukoondise treener 
 
Järelkasvukoondise treeneri kandidatuuri määramisel kaalus Eesti Poksiliit otsuse mitme 
kandidaadi vahel ning leidis, et kõige otstarbekam oleks noorte treeneriks valida Kaupo Arro, 
kes teist aastat õpib Tallinna Ülikooli kehakultuuri erialal, omab 4.taseme nooremtreeneri 
kvalifikatsiooni ja rahvusvahelise AIBA* treeneri kvalifikatsiooni. Samuti on Kaupo Eesti parim 
keskkallane. Tema kasuks osutus ka mitteseotus ühtegi konkreetse klubiga, mis tagab tema 
neutraliteedi kõigi sportlaste suhtes ning välistab omakasupüüdliku suhtumist tehtavas töös. 
Lisaks eesti keelt emakeelena valdav treener aitab noortel poksijatel paremini integreeruda 
eestikeelsesse keskkonda. 
 
OTSUS: Kinnitada Kaupo Arro noorte järelkasvukoondise peatreeneriks. 
 

5. Tallinna Spordikooli treener 

Tallinna Spordikool korraldas konkursi poksitreeneri leidmiseks. 

Oma kandidatuuri esitasid: 

Vadim Nikiforov 
Viktor Nikulin 
Albert Starikov 
Valeri Žarikov 
Ruslan Lopukhin 

Iga kandidaat pidi esitama oma sportlaste nimekirja, keda ta kavatseb treenida Tallinna 
Spordikooli poksirühmas. 

Esitati järgmised nimekirjad: 

Vadim Nikiforov: 
-          Dmitri Lefanov 
-          Maksim Keln 
-          Diandra Valk 
-          Viktoria Sitnik 
 
Viktor Nikulin: 
-          Nikita Tšikinev 
-          Sergei Bolšakov 
-          Kevin Eihenberg 
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Albert Starikov: 
-          Ivan Vesselov 
-          Valeri Tšernoglavski 
-          Eduard Piirisild 
-          Kaido Tammoja 
-          Nikita Saljuk 
-          Aleksei Riznetchenko 
-          Tšer-Hek Kan 
-          Ilja Mjassojedov 
-          Aleks Mišin 
-          Rostislav Rõžov 
-          Nikita Bejajev 
-          Martin Saar 
-          Jan Oleinik 
-          Nikolay Lapotko 

Valeri Žarikov – ei ole esitanud nimekirja 

Ruslan Lopukhin – ei ole esitanud nimekirja 

TSK palus alaliidu hinnangut kandidaatide sobivuse osas Tallinna Spordikooli treeneri 
ametikohale. 
 
Eesti Poksiliit kaalus otsuse kahe kandidatuuri vahel. Juhatus otsustas viia läbi hääletus Vadim 
Nikiforov’i ja Albert Starikov’i kandidatuuride vahel. Hääletamise käigus otsustati toetada Vadim 
Nikiforovi kandidatuuri. 
 
OTSUS: Peasekretäril edastada Tallinna Spordikooli EPL juhatuse otsus. 
 

6. Assisi linnas, Itaalias peetav fitness-treeningu koolitus 
 
Itaalias toimub ajavahemikus 24.-28.09.2015 poksikooli ning fitness-treeningu koolitus, kus 
oleks huvitatud osalema EPL peatreener. Ervini sõnul on EUBC presidendi Franco Falcinelli 
sekretär talle mitmel korral meelde tuletanud, et oleks soovitatav temal koolitusest osa võtta. 
Ervin on nõus osalema tingimusel, kui EPL on nõus hüvitama temale transpordikulud. Kuni 
kahele osavõtjale igast föderatsioonist tagab korraldaja tasuta majutuse ja toitlustuse.  
Lennupiletite maksumuseks kujuneb ligikaudu: 443.- kuni 543.- EUR  (s.o Tallinn-Fiumicino, 
Fiumicion-Tallinn = 318.- kuni 418.- EUR, lisaks siselend Fiumicino-Perugia ja Perugia-
Fuimicino= 125.- EUR.) 
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OTSUS: Võttes arvesse Poksiliidu finantsilist seisu, ei ole hetkel võimalik aktsepteerida 
täiendavaid kulusid, mis ei olnud algselt planeeritud. 
 

7. Enerco Elite Boxing poksiklubi avalduse menetlus Eesti Poksiliitu sisseastumiseks 
 
EPL sisseastumiseks on vaja: 
 
1) esitada avaldus 
2) esitada õpilaste ja litsentseeritud treenerite nimekiri  
3) treeningtundide läbiviimiseks kasutatav saal ja tunniplaan 
4) esitada põhikiri ( eesti keeles) 
5) tasuma sisseastumismaksu 32.- € ja koopia maksukorraldusest (kviitungist) esitama EPL-le 
6) tasuma liikmemaksu 100.- € ja esitama sellest koopia EPL-le 
7) B-kaardi koopia 
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Enerco Elite Boxing on esitanud kõik nõutud dokumendid, samuti tasunud liikmemaksu ja 
sisseastumismaksu, mille kohta on Liidule edastatud ka vastavad maksekorraldused.  
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Juhatuse koosolekul viibisid Enerco Elite Boxingu esindajad,- juhatuse liige Jaan Kirsipuu ja 
sekretär Leelo Neemet. EPL president selgitas, et Rain Karlson ja Ainar Karlson on jätkuvalt 
Kalev Boxingu poksiklubi liikmed senikaua kuni pole sportlaste üleminekut korrektselt 
vormistatud vastavalt Liidus kehtivale korrale, mis on Liidu kodulehel üleval ja mis oli 
varasemalt klubile juba saadetud. 
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Samuti on murettekitavaks asjaolu, et sportlased ja uue klubi esindajad ei suhtle EPL 
peatreeneriga ning hoiduvad Ervin Kade kehtestatud normatiivide täitmisest. EPL president 
rõhutas, et vaatamata tekitatud pingetele on sportlased kohustatud täitma peatreeneri poolt 
kehtestatud normatiivid. Siinkohal tegi EPL president ettepaneku korraldada Enerco klubi 
esindajate ja EPL peatreeneri kohtumise, kus sõbralikus õhkkonnas panna paika koostöö 
põhimõtteid. Koosolekul peavad viibima kaks juhatuse liiget- Valdo Kulla ja Valeri Konovalov. 
Pakuti välja, et kohtumine võib toimuda Kalle Klandorfi töökohas, Tallinna Linnavalitsuse 
kabinetis 603, sellisel juhul kohtumisest võtavad osa ka Kalle Klandorf ja EPL peasekretär Jelena 
Kalbina.  
 
EPL president avaldas soovi, et uus klubi näitab ennast aktiivsena, osaledes kõigil Liidu üritustel, 
samuti kasvatades uusi potentsiaalseid noorpoksijaid. 
 
 
OTSUS:   

1. Võtta uueks liikmeks vastu klubi Enerco Elite Boxing 
2. EPL peasekretäril kooskõlastada Ervin Kade ja Enerco  klubiga kohtumise aeg ja 

koht. Kohtumine peaks toimuma ajavahemikus 6.-21.10.2015. 
3. Klubil Enerco Elite Boxing tuleb korrektselt vormistada poksijate Rain Karlsoni ja 

Ainar Karlsoni üleminek vastavalt Eesti Poksiliidus kehtivale korrale: 
http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2012/07/Sportlaste-ühest-
klubist-teise-ülemineku-kord-jõust.1.02.20151.pdf  

4. Klubil Enerco Elite Boxing hoida kontakt EPL peatreeneriga ja järgida tema poolt 
kehtestatud normatiivid. 

 
 

8. Muud küsimused: 
 

a. 26.9. toimub Helsingis Jorma Limmoneni memoriaal, kus osalevad koondise 
poksijatest -64 kg Maksim Vilde ja -81 kg Artur Zarva, kohtunikuks tuleb Sergei 
Petrunin. 

 
OTSUS: Informatsioon võeti teadmiseks. 

 
b. Olümpiakandidaatide toetuse väljamaksmise korra ülevaatamine 

 
Eesti Poksiliidul puudub ülevaade sellest, mille peale kulub EOK poolne olümpiakandidaatide 
toetus, mis igakuiselt makstakse olümpiakandidaatidele Rain Karlsonile ja Ainar Karlsonile. 
Sportlased ei täida peatreeneri normatiivid, ei võta osa olulistest treeninglaagritest välismaal. 
 
Kaupo Arro peab kinni treeninglaagritest samuti on ta asunud aktiivselt tegutsema 
noortetreenerina Audenteses. 
 
OTSUS: Viia kord olümpiakandidaatidele Rain Karlsonile ja Ainar Karlsonile 
olümpiatoetuse väljamaksmise tingimustesse. Nõuda sportlastelt eeskätt osalemist 
tähtsatel poksivõistlustel ja treeninglaagritel, mille lähetamist finantseerida toetuse 
arvelt. Jäägi ülekandeid teha esitatud kuludokumentide põhjal. 
 

c. Eesti poksikoondise võistlusvorm 
 

Eesti koondisel, kes võistleb Euroopa ja Maailma meistrivõistlustel ning muudel tähtsatel 
tiitlivõistlustel peab olema korralik võistlusvorm (nii punane kui sinine). Poksiliit kaalub 
võimalust soetada tiitlivõistlustel osalevatele sportlastele vormid oma vahenditest. Eelistatum 
oleks vormi hankimine tasuta- sponsorluse raames. 
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OTSUS:  
 
1. Peasekretäril võtta ühendust Sting’i esindajaga Eestis ning selgitada koostöö võimalusi. 
Soovitav oleks võistlusvormi saamine sponsorluse raames pakkudes ettevõttele vastu 
rida reklaamiteenuseid võistluste ajal, samuti kandes Stingi võistlusvormi tähtsatel 
võistlustel. 
 

d. Motivatsiooni koolitus 
 
EPL juhatuse liige Valeri Konovalov peab vajalikuks poksitreenerite saatmist praktilisele 
seminarile „Motivatsioon spordis: Kuidas kujundada motiveerivat saavutuskeskkonda“. Seminar 
toimub 1.oktoobril Tallinna Ülikooli Pedagoogilise seminari õppehoones, aadressil Räägu 49, 
Tallinn. 
 
OTSUS: EPL peasekretäril edastada klubidele informatsioon toimuva koolituse kohta 
koos soovitusega võtta koolitusest osa. 
 

e. Audentese Spordigümnaasiumis hommikused trennid Kaupo Arro juhendamisel 
 
Septembri algusest on Audentese Spordigümnaasiumis käivitunud hommikused Audentese 
poksikoondise treeningud Kaupo Arro juhendamisel. Soovi korral on võimalik võtta osa rühma 
treeningutest. Kuutasuks koolinoortele kujuneb 29 EUR ja täiskasvanud peavad maksma 35 
EUR.  
 
OTSUS: 

1. Informatsioon võeti teadmiseks 
2. Peasekretäril edastada informatsioon kõigile EPL liikmesklubidele 

 

f. SK Kik-Dzeb klubi avaldus nende poksija kaitseväe spordirühma suunamise 
kohta 

 
EPL-le on laekunud SK Kik-Dzeb klubi poolne avaldus nende poksija Georgi Kekelidze kaitseväe 
spordirühma suunamise kohta. 
 
OTSUS: Peasekretäril suunata saadud avaldus edasi Eesti Olümpiakomiteele, eelnevalt 
täpsustades sportlase teenistusaja ja koha.  

 

g. Euroopa meistrivõistlustele lähetatavate sportlaste kriteeriumid 
 
Eesti Poksiliidul puudub kord, mis sätestaks Maailma ja Euroopa meistrivõistlustele lähetatavate 
sportlaste kriteeriume (nt kohustuslik peetud matšide arv (vähemalt 30)jne.) 
 
OTSUS: Peasekretäril koostöös juhatuse liikmete, peatreeneri, tehnilise sekretäri, 
treenerite komisjoni, treenerite nõukogu ja kohtunike komisjoniga töötada välja Euroopa 
ja Maailma meistrivõistlustele lähetatavate sportlaste kriteeriumid. 
 
Kalle Klandorf    Jelena Kalbina 
 
(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 

 

______________________    _________________________ 
(nimi ja allkiri)     (nimi ja allkiri) 
EPL juhatuse koosoleku juhataja  EPL juhatuse koosoleku protokollija  
18.09.2015     18.09.2015  


