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Eesti Poksiliidu juhatuse elektroonse koosoleku protokoll nr J-31/10/2014 
 

           7.11.2014 
 

Seoses sellega et 31.10.2014 Poksiliidu presidendi poolt kokkukutsutud juhatuse 
koosolekul viibis alla poole juhatuse liikmetest, ei olnud koosolek EPL põhikirjast 
tulenevalt otsustusvõimeline, mistõttu otsustas EPL president Kalle Klandorf viia läbi 
informatiivse nõupidamise. Kõik kohapeal otsustatu pandi kirja otsuse projektidena 
ning saadeti elektroonsel kujul teistele juhatuse liikmetele kooskõlastamiseks ja 
kinnitamiseks.   

  
JUHATUSE ELEKTROONSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. EPL 2015.aasta võistluskalender 

2. Noorte koondise moodustamine, noorkoondise peatreeneri määramine 

3. Sportlaste ülemineku kord 

4. Treenerite ja kohtunike koolitamine 

5. Võlgnikud 

6. Dünamo ja Sofron’i vaheline vaidlus seoses Zarri üleminekuga ja tema 

võistluspunktide määramisega 

7. Kreenholmi ja MEN’s Sport liikmelisus 

8. EPL inventari üleandmine 

9. Kutsekomisjoni koosseis 

10. Silboxingu kiri juhatusele seoses Silboxingu sportlase Ervin Larka 

võistlemisega Evail Atletics klubi esindajana  

11. Muud küsimused 

 

 
1. 2015.aasta võistluskalender 

Eesti Poksiliidule laekus poksitreenerite nõukogu esimehe Vassili Panovi poolt 
kinnitatud ja teiste poksiklubidega kooskõlastatult koostatud 2015. aasta 
võistluskalendri projekt. Juhatus täiendas kalendrit ning saatis teistele juhatuse 
liikmetele kooskõlastamiseks. 

Eesti MV reklaamimiseks püütakse teha võimalikult laiahaardeline promo-reklaam, et 
tagada üritusele parema kajastuse, mis tagaks loodetavasti rohkearvulise publiku. EPL 
president on teatanud, et on juba pidanud läbirääkimisi online-ülekande osas delfi ja 
postimehega ning mõlemad on koostööst huvitatud. Samuti püütakse kaasata 
televisiooni.  

Juhatus otsustas: Kinnitada 2015.aasta võistluskalender. 
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2015.aasta Eesti Poksiliidu võistluskalender 

EESTI POKSILIIDU VÕISTLUSTE KALENDERPLAAN 2015.a.

AEG VÕISTLUSE/LAAGRI NIMETUS KOHT OSAVÕTJAD VASTUTAV LÄBIVIIJA
31.01.2015 PSK Karikas Narva SABC Narva PSK

Veebruar Hansa-Kaiva memoriaal Kohtla-Järve SABC Järve-Boxing

27.02-01.03.2015 Eesti MV Täpsustamisel U40, U17 + Girls U17, U19 EPL

Märts Dan Poznjaki memoriaal Vilnus, Leedu U19

13.-15.03.2015 Gee Bee Helsinki, Soome U40

19.-21.03.2015 Rahvusvaheline turniir Olümpiakinnas Tallinn U15, U17, U19, U40 Kalev Boxing

20.-22.03.2015 Jüri Kudrjašovi memoriaal Sillamäe SABC

10-12.04.2015 Eesti MV Täpsustamisel U15, U19 + Women EPL

24-25.04.2015 A.Baranovi memoriaal Maardu SABC Maardu Olümp Kalev

Aprill-mai Ivangorod-Kingisepp SABC

1.-4.05.2015 A.Socikase memoriaal Kaunas, Leedu U40  

11.-17.05.2015 St.Peterburi Kuberneri karikas St.Peterburg U40

14.-24.05.2015 AIBA Women's Junior and Youth World 
Boxing Championships Taipei 2015

Taipei, Taiwan Women AIBA

12.-28.06.2015 European Games 2015 Baku, Azerbaijan Men & 5 Women Weight Categories EOC

6.-15.08.2015 2015 EUBC European Confederation Boxing 
Championships

Sofia, Bulgaria Men  EUBC

2.-13.09.2015 AIBA Junior World Boxing Championships 
St Petersburg 2015

St.Peterburg Men AIBA

5.-18.10.2015 AIBA World Boxing Championships Doha 
2015

Doha, Qatar Men AIBA

7.-13.10.2015 Umahhanovi rahvusvaheline turniir Makhachkala U40

Oktoober Jõhvi Open turniir Jõhvi SABC Loit

Oktoober-november Tammer turniir Tampere U40

21.-22.11.2015 Narva Open meistrivõistlused Narva SABC Narva PSK

5.-6.12.2015 Sillamäe Open meistrivõistlused Sillamäe SABC Evail-Athletics

12.12.2015 Ida-Virumaa ja Narva MV Narva U15, U13 PSK, Jõhvi Loit  

 

2. Noorte koondise moodustamine ja selle peatreeneri määramine 

Vaieldamatult on EPL-l tugevad olümpiakandidaadid vendade Rain ja Ainar Karlsonite ja 
Kaupo Arro näol. Samas on murettekitavaks asjaolu, et Poksiliidul puudub järelkasvu 
koondis, mis esindaks Eestit järgmistel Olümpiamängudel. EPL president ja peasekretär 
kohtudes EOK ja Audentese Spordigümnaasiumi esindajatega on arutanud nendega 
võimaluse moodustada 3-4 liikmeline poksijate koondis, mis asuks õppima Audentese 
Spordigümnaasiumi (10.,11.,12.klassi, erandkorras 9.klassi). Seal juures võtaks EOK 
enda peale noorsportlaste majutuse (Audenteses), toitlustamise (Audenteses), 
üldmeditsiiniliste protseduuride ja üldfüüsiliste treeningute kulud. Põhjusel, et 
Gümnaasiumis puudub poksitreener, peab Liit muretsema järelkasvu koondisele 
poksitreeneri ise. Samas on EOK valmis igakuiselt toetama järelkasvu treeneri töötasu 
600.- eurot (bruto) ulatuses.   

Koosolekul võeti informatsioon teadmiseks, kiideti idee heaks ning otsustati koostöös 
klubidega leida 3-4 noort poksijat koos kvalifitseeritud treeneriga ning suunata nad 
Audentesesse. 

Peasekretärile anti ülesanne kooskõlastades juhatuse liikmete ja peatreeneriga töötada 
välja noortekoondise treeneri vastavusnõuded antud ametile.  

Potentsiaalseks takistavaks asjaoluks võib selle juures olla klubidepoolne vastuseis 
parimaid sportlasi oma klubist ära anda. Samas, tuleb poksiklubidele selgeks teha, et 
sportlased jäävad jätkuvalt oma klubide liikmeteks ning ka edaspidi esindavad oma 
klubisid võistlustel. Lisaks Audenteses õppimise ja treenimise eest hakkavad sportlased 
saama täiendavaid ja arvestatavaid punkte, mis võetakse aluseks 
Kultuuriministeeriumilt laekuva noorsporti toetuse klubidele jagamisel. 
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Gümnaasiumi õppekava on väljatöötatud nõnda, et kõik üldkehalised treeningud 
toimuvad päevasel ajal tunniplaani raames, nii et kõigil sportlastel jäävad õhtused ajad 
vabaks, mis võimaldab sportlastel külastada oma poksiklubi trenne tavapäraselt. Üheks 
takistavaks asjaoluks on selle juures aga olukord, kus kasvatajast poksiklubi ei asu 
Tallinnas või selle lähistel ning pika vahemaa tõttu on raskendatud sportlase treenimine 
oma klubis. Sellisel juhu leitakse talle võimaluse treenida kas koondise treeneri juures 
või mõnes teises klubis. 

Juhatus otsustas: Informatsioon võeti teadmiseks. Idee kiideti heaks. 

 

3. Sportlaste ülemineku kord 

Praegu kehtiv poksijate ühest klubist teise ülemineku kord ei ole täiuslik ning peab 
olema muudetud. Uus kord on toodud käesoleva protokolli järgmisel lehel. 

Juhatuse otsustas: 

1. Uus poksijate ühest klubist teise ülemineku kord jõustub alates 1.01.2015, kuid 
enne seda tuleb muuta kasvatajaraha määrad ülemineku korral ja viia neid 
vastavusse spordimeisterlikkuse järguga. 

2. Treenerite komisjonil määrata sportlaste meisterlikkuse kriteeriumid hiljemalt 
15.detsembriks. 

3. Juhatusel teha ettepanek üleminekutasu suuruse määramise osas hiljemalt 
15.detsembriks. 

4. Kõigil klubidel saata peasekretärile oma sportlaste nimekiri koos järkudega 
hiljemalt 1.veebruariks. 

5. Peasekretäril saadud andmete põhjal koostada vastavasisuline Liidu sisene 
poksijate register, mis võimaldaks pidada arvestust kõikide liikmesklubide 
poksijate üle. 

6. Peasekretäril informeerida Poksiliidu liikmeid uue korra jõustumisest alates 
1.01.2015, saates poksiklubidele vastavasisulise kirja koos uue korra versiooniga. 

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.-    
Algaja      100.- 
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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 Klubi võib vahetada ajavahemikus 1.september kuni 30.september.  

 
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. 

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):  
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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.  

 
3. Karistused ülemineku korra rikkumise korral 

 
3.1 EPLi juhatusel on õigus käesoleva korra vastu eksinud liikmesklubi/kooli suhtes 
rakendada järgmisi karistusi järgmises järjekorras: 
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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. 
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4. Treenerite ja kohtunike koolitamine 

Juhatus arutas treenerite ja kohtunike kvalifikatsiooni tõstmise võimalusi.  

Juhatus otsustas: 

Peatreeneril koostada juhatuse liikmetele kokkuvõtlik ülevaade plaanitavatest 
koolitustest ja nende eelarvetest. 

5. Liidu võlgnikud 

EPL peasekretär andis ülevaade Liidu võlgnikest. Võlg Liidu ees oli 31.10.2014 seisuga 
625.- eurot. Esmaspäeval, 3.11.2014 kandis TÜ Akadeemiline Spordiklubi Liidu arvele 
125.- eurot koolituse eest. Arve tähtajalise mittetasumise põhjenduseks toodi arve 
mittesaabumist. Sama põhjuse tõttu oli vana arve maksmata jäänud ka Kombat 
spordiklubil, mis on tänaseks tasutud. 3.11.2014 seisuga on võlg Liidu ees 500.- eurot. 
Arvatavasti viie spordiklubi Bull, Champ, Sindi Spordiklubi Kalju, Corsa GYM ja Garant 
võlgnevused liikmemaksude eest (iga klubi võlgnevus on 100.- eurot) tuleb maha kanda, 
kuna just liikmemaksude mittetasumise eest nimetatud klubid oli Liidust välja arvatud 
ning raha laekumine nende poolt on vähetõenäoline. 

Juhatus otsustas:  

1. Võtta informatsioon teadmiseks. 

2. Kanda võlgnevus 500.- eurot maha 

 

6. Dünamo ja Sofroni vaheline vaidlus seoses Vladislav Zarri üleminekuga 

Arutati Dünamo ja Sofroni vahel tekkinud arusaamatust seoses Vladislav Zarri 
üleminekuga. EPL juhatus avaldas nördimust seoses Sofroni poolse kehtiva poksijate 
ühest klubist teise korra eiramisega, mis kehtib Liidus alates 2010.aastast. Kõikide 
sportlaste klubidevahelised liikumised peavad toimuma üksnes juhatuse loal ja 
vastavuses poksijate ülemineku korraga ning seda korda tuleb rangelt järgida. Sportlaste 
üleminekule peab järgnema kasvatajaraha tasumine ja kõikide varasemate poksija (või 
tema seadusliku esindaja) ja vana klubi vaheliste võlgnevuste likvideerimine.  

 

Juhatus otsustas:  

1. Kõik klubi vahetused peavad toimuma Eesti Poksiliidu teadmisel. Selleks tuleb 

poksijal ülemineku luba taotleda Eesti Poksiliidu Juhatuselt. 

2. Erandkorras mitte rakendada Sofroni ja Dünamo suhtes karistusmeetmeid 
seoses ülemineku korra eiramisega. 

3. Seni kuni üleminekut ei ole ametlikult taotletud, siis Vladislav Zarri sportlike 

tulemuste punktid arvestatakse klubile Dünamo Tallinn. 

 

7. Kreenholmi ja MEN’s Sport liikmelisus 

A). Selgus, et vaatamata sellele, et endisele presidendile oli 10.09.2013 esitatud 
poksiklubi Kreenholm poolne Liidu liikmeks sisseastumise avaldus, mille järel oli 
klubile väljastatud arve summas 132.- eurot (sisseastumistasu ja 2013.aasta 
liikmemaksu eest), mis oli poksiklubi poolt tasutud, jäi vana juhatuse poolt poksiklubi 
Kreenholm Spordiregistrisse Poksiliidu liikmena kandmata.  
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B). Samuti ei ole Liidu liikmeks registreeritud MEN’s Sport poksiklubi. Selgus, et 
Spordiregistris klubi peatreenerina märgitud Oleg Jeremejevil puudub treeneri 
kutsekvalifikatsioon. Poksiliidu liikmeks registreerimisel peab klubis olema vähemalt 
üks treener, kes omab vastavat kutsekvalifikatsiooni. 

Juhatus otsustas: 

1. Peasekretäril vormistada Kreenholmi liikmelisus Spordiregistris. 

2. Peasekretäril tegeleda MEN’s Sport liikmelisuse küsimusega. 

8. EPL inventari üleandmine 

Vadim Nikiforov teatas, et Vello Kade on temale toimetanud kaks auto koormat 
inventari, sh. poksikindaid, vorme, lipu, dokumente jms. Vello Kadel on valmis veel üks 
koorem, mille ta Vadim Nikiforovile lubas lähiajal üle anda. Poksiring on hetkel poksija 
Tõnis Glinkini garaažis ning oli otsustatud jätta see sinna senikaua, kuni Liidul ei teki 
ruumi selle hoiustamiseks. 

Juhatus otsustas: Võtta informatsiooni teadmiseks. 

9. Kutsekomisjoni koosseis. 

Poksitreenerite kutsekomisjoni esimehe Ervin Kade sõnul ei ole uus koosseis veel 
kinnitatud, kuna EOK ei ole otsustanud omapoolsete kandidaatide osas.  

Juhatus otsustas: Peasekretäril saata EOK-le informatiivse kirja Poksiliidu poolt 
pakutavatest kandidaatidest poksitreenerite kutsekomisjoni koosseisu. 

10. Silboxingu kiri juhatusele seoses Silboxingu sportlase Ervin Larka 
võistlemisega Evail Atletics klubi esindajana 

EPL juhatusele laekus SK Silboxingu juhatuse poolne pöördumine, milles viimane 
informeeris Poksiliidu juhtkonda oma poksija Ervin Larka võistlemisest teise poksiklubi 
esindajana. (SK Silboxingu kiri on käesoleva protokolli Lisa 1). Sellejuures poksijal ei 
olnud vormistatud vastavat üleminekut ning juhatus ei olnud sellest informeeritud. 

Juhatus otsustas:  

Peasekretäril saata Evail Atletics poksiklubile hoiatuse koos kohustusega mitte panna 
toime uusi rikkumisi. Korduva rikkumise korral rakendatakse poksija ühest klubist teise 
ülemineku korra vastu eksinud klubi suhtes sanktsioonid. 

 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf teatas, et järgmine juhatuse koosolek toimub 
12.detsembril 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  

7.11.2014     7.11.2014    
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EESTI POKSILIIT 

estboxing@gmail.com 

 

Ja „Evail Atletics“ 

Kesk 26, Sillamäe,40232 

Juhatuse Liige 

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. 

 

Уведомление отправлено в 2х экземплярах электронным способом и почтой. 
 

 
 

 
 


