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1. Koostatava kohtunike määruse projektiga tutvumine  

Aleksander Pahmurko tutvustas alaliidu juhatuse liikmetele tema poolt koostatud kohtunike määruse projekti, 
mis peaks edaspidi reguleerima alaliidu kohtunike tööd. 

Kohapeal tekkis aktiivne diskussioon määruse autori ja poksikohtuniku Sergei Petrunini vahel. Viimane leidis, 
et kohtunike määrus sellisel kujul tekitab kohtunike komisjoni esimehele liiga palju autoritaarsust, välistades 
produktiivset koostööd komisjoni juhatuse liikmete ja teiste kohtunikega. Sergei Petrunin leidis, et koostatav 
määrus peab olema täiendatud. Nimelt leidis ta, et EMV peakohtunikke peab määrama alaliidu juhatus, mitte 
kohtunike komisjoni esimees. Samuti Sergei Petrunini arvamuse kohaselt peaks kohtunikke tiitlivõistlustele 
kinnitama alaliidu juhatus, mitte kohtunike komisjoni esimees ainuisikuliselt. Sergei Petrunin tõi oma 
sõnavõttudes välja ka seda, et eksamikomisjoni koosseisu määrab samuti alaliidu juhatus, mitte komisjoni 
esimees. Sergei Petrunin rõhutas ka seda, et määrus sellisel kujul ei võimalda komisjoni esimehe ja juhatuse 
liikmete tagasikutsumist enne nende volituste lõppu, juhul, kui nende tööga võidakse mitte rahul olla. 

OTSUS: 

1. Juhatus leidis, et määruse koostamine, mis reguleeriks kohtunike tööd, on vajalik; 
2. Juhatus saatis määruse läbivaatamiseks, ettepanekute tegemiseks ja heaks kiitmiseks kohtunike 

üldkoosolekule, mis peab toimuma Narvas, EMV ajal 16.04.2017. 
3. Juhatus arutab, vajadusel täiendab ja kinnitab kohtunike üldkoosolekul lugemist ja arutelu 

läbinud kohtunike määrust järgmisel alaliidu juhatuse koosolekul, mis toimub eeldatavasti mai 
kuus. 

2. Poksiveteranidest 

Aleksander Pahmurko tegi alaliidu juhatusele ettepaneku luua eraldi rahaline fond poksiveteranide haudade 
korrastamiseks ja korras hoidmiseks. 

Aleksander Pahmurko tegi alaliidu juhatusele ettepaneku viia läbi poksivõistlused poksiveteranide auks.  

OTSUS: 

1. Juhatus otsustas määrata poksiveteranide haudade korrastamise eest vastutavaks alaliidu 
juhatust. 

2. Juhatus leidis, et poksiveterane tuleb meenutada korraldatavate võistluste raames, luues 
võistluspaigas vastavasisulisi fotonäitusi, jagades poksiveteranide nimelisi auhindu ja meeneid, 
kutsudes poksiveterane võistlustele ja kaasates neid autasustamistseremooniale jms. Juhatus ei 
pidanud otstarbekaks selleks eraldi ürituste korraldamist alaliidu poolt (praegu korraldab 
alaliit vaid EMV ja TlnMV). 

3. Kohtunike töötasude tõstmine 

Alaliidu juhatus arutas koosolekul kohtunike töötasude määrade tõstmist ning kiitis selle heaks. 

OTSUS: 

Juhatus kiitis heaks kohtunike töötasumäärade tõstmist ning kinnitas uued tariifid järgnevalt:  

III.kategooria kohtunik  10.- eurot 
II.kategooria kohtunik  10.- eurot 
I.kategooria kohtunik   15.- eurot 
Rahvuskategooria kohtunik  20.- eurot 
AIBA* kategooria kohtunik  30.- eurot 
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AIBA** kategooria kohtunik  40.- eurot 
AIBA*** kategooria kohtunik 50.- eurot 

  
      4.  Profipoksijate osavõtt amatöörpoksijate võistlustest 

Juhatus arutas profipoksijate osalemist amatöörpoksi võistlustel. 

OTSUS: 

Otsustati, et Eesti sisestel võistlustel osalemiseks ei nõua alaliit poksija avaldust teisest 
võistlusspordialast loobumise kohta. Küll aga poksija tiitlivõistlustel osalemisel ja Eesti koondise 
koosseisu kuulumisel peavad tal olema tehtud kõik selleks vajalikud bürokraatilised toimingud (AIBA 
Tehnilised Reeglid, 2.2.2.1). 

       5.  Treenerite töö. Koordinaatori määramine. 

Koosolekul osales treenerite nõukogu esimees Vassili Panov. Kõigepealt luges alaliidu peasekretär kõigile ette 
4.märtsil toimunud treenerite koosoleku protokolli (Lisa 1). Treenerid leidsid, et koondisel peaks olema mitte 
peatreener, vaid üks koordinaator, kes koordineeriks klubide ja koondiste tegevust. Antud ettepaneku poolt 
hääletas 11 treenerit 15-st kohalolijast. Treenerid pakkusid välja kaks kandidaati: Viktor Sigajev ja Artur 
Sinilill. Varasema peatreeneri tööga ei oldud rahul. Koosolekul avaldas Vello Kade soovi aidata vajadusel 
alaliitu treenerite koolitusega. Jevgeni Golovats ja Albert Starikov avaldasid soovi jätkata juunioride ja 
koolinoorte vanemtreeneritena, Gennadi Tolmatsov aga loobus noorte vanemtreeneri kohustuste täitmisest, 
põhjendades oma otsust ajanappusega. 

Seejärel võttis sõna treenerite esindajana koosolekul viibinud Vassili Panov. Tema rõhutas vajalikkust määrata 
koondisele koordinaator. Tema toetas Artur Sinilille kandidatuuri. Samuti teatas Vassili Panov, et alaliit võiks 
suurendada koondislaste finantseerimist tiitlivõistlustele lähenemisel ja sportlaste ettevalmistamisel. 

Alaliidu peasekretär tõstatas alaliidu finantseerimise problemaatikat, kus sportlased vajavad rohkem raha 
tulemuste toomiseks, aga alaliit ei saa suuremat toetust riigilt ja linnalt just sportlikke tulemuste puudumise 
tõttu. Sellele vaatamata püüab alaliit võimalikult otstarbekalt kasutada saadavaid finantsressursse, et nende 
majandamine oleks maksimaalselt effektiivne. Samm sammult on alaliit suutnud aina rohkem finantseerida 
klubisid. Koheselt, nüüdse juhatuse ja presidendi volituste jõustumisel, on alustatud 100%-lt hüvitama 
tiitlivõistlustele koondist lähetava treeneri sõidu- ja akkreditatsioonikulud. Varasemalt on neid kulusid 
kandnud klubid. Ei tohi ka ära unustada, et kui enne peatreeneri palgafondi finantseeris EOK, siis alates 
2016.aasta augustist on see poliitika lõpetatud. Koondise koordinaatori töötasu kulud hakkab kandma alaliit, 
mis kindlasti suurendab EPLi finantskoormust. Positiivseks uudiseks osutus ka 2017.aastal saadud 
noortespordi toetuse märgatav kasv. Kui 2016.aastal riigilt laekunud noortespordi summa oli oluliselt kärbitud 
varasemate aastatega võrreldes, siis tänavu õnnestus alaliidul saada pea kolm korda suuremat summat. 
Peasekretär lubas, et noortespordi toetuse väljamaksmist käsitlevad lepingud valmistab ta tulevasteks EMV-
teks Narvas (14.04.-16.04.2017) ja esimene noortespordi toetuse ülekanne toimub juba mais. Sportlaste 
motiveerimiseks käivitab alaliit tiitlivõistlustel häid tulemusi teinud sportlaste suhtes kulude hüvitamise-
premeerimise poliitikat. Millised kriteeriumid millise hüvitise-preemia saamiseks peavad sportlasel täidetud 
olema otsustatakse järgmisel alaliidu juhatuse koosolekul. Lõpetuseks aga veelkord rõhutas alaliidu 
peasekretär oma sõnavõtus tähtsust ja vajalikkust osaleda tiitlivõistlustel ja tuua häid tulemusi, kuna ainult 
tulemused mõjutavad alaliidu finantseerimist kõrgemate instantside poolt. 

OTSUS: 

1. Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 
2. Juhatus otsustas määrata koondise koordinaatoriks Artur Sinilille.  
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3. Juhatus otsustas, et U15 ja U17 vanusegruppide eest vastutavate treenerite Jevgeni Golovatsi ja 
Artur Starikovi jätkamise üle otsustab vastvalitud koondise koordinaator, kes peab ise oma 
nägemuse järgi moodustama oma tulevast meeskonda.  

 6.    Enerco Elite Boxingu poksiklubi alaliidu liikmeskonnast väljaarvamine 

Enerco Elite Boxingu poksiklubi on jätnud maksmata 2016.aasta liikmemaksu. Samuti ei ole klubi seda teinud 
peale korduvaid meeldetuletusi alaliidu peasekretäri poolt.  

OTSUS: 

Juhatus otsustas poksiklubi Enerco Elite Boxing alaliidu liikmeskonnast välja arvata EPL põhikirja p. 
15. ja p. 19.4. rikkumise tõttu. 

       7. Poksiklubi Mere avalduse menetlemine 

Poksiklubi Mere esitas avalduse kehtivate volituste peatamise kohta seoses jooksvate finantsiliste raskustega. 
Alaliidu põhikiri ei näe võimalust liikmete volituste peatamiseks. Liige peab kas jätkama alaliidu liikmena või 
oma liikmelisuse ära lõpetama. 

OTSUS: 

1.    Peasekretäril võtta ühendust poksiklubiga Mere ja jõuda kokkuleppele klubi edaspidise staatuse 
osas, kuna liikmelisuse peatamine ei ole võimalik. 

       8. Poksija Vlad Romanjuki üleminek ühest klubist teise  

Poksija Vlad Romanjuk avaldas soovi vahetada OMK klubi ATP klubi vastu, mis on tingitud tema elukoha 
vahetusest. Klubide vahetust reguleerib 1.02.2015 jõustunud «Sportlaste ühest klubist teiste ülemineku kord». 
Sportlase avaldus koos OMK treeneri kommentaariga on käesoleva protokolli Lisa 2.  

OTSUS: 

OMK ja ATP klubide vahel vastastikuste pretensioonide puudumisel võimaldada poksija Vlad 
Romanjuki klubilise kuuluvuse muutmist peale kasvatajaraha tasumist ATP klubilt OMK klubile 
summas 200.- (kakssada) eurot, millest 5% arvatakse maha alaliidu tarbeks. Üleminekutasu kandmine 
peab toimuma vastavalt kehtivale sportlate ülemineku korrale p.2.13. 

      9.  Muud küsimused 

Muid küsimusi ei olnud.  

Järgmise koosoleku toimumise ajast teavitatakse juhatuse liikmeid täiendavalt. 

Kalle Klandorf    Jelena Kalbina 

______________________   _________________________ 
(nimi ja allkiri)     (nimi ja allkiri) 
EPL juhatuse koosoleku juhataja  EPL juhatuse koosoleku protokollija  
5.03.2017     5.03.2017  

Allkirjastatud protokoll asub Eesti Poksiliidu arhiivis. 
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Lisa 2 
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