
Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokoll nr 03/06/2017

3.06.2017

Toimumiskoht:  Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn
Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00

Osavõtjad: Koosolekul oli esindatud 15 liiget 28-st, samuti viibis koosolekul 4 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. 2016.aasta parimate klubide ja sportlaste tunnustamine; 
2. 2016.a majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine;
3. Muud küsimused.

Viidi läbi avalik hääletus.

OTSUS:

Tulemusena 15 häält poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut kinnitati üldkoosoleku päevakord.

1. 2016.aasta parimate sportlaste ja klubide tunnustamine

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tunnustas 2016.aasta parimaid sportlasi ja klubisid 
vastavalt 3.06.2017 alaliidu juhatuse otsusele.

2016.aasta parimateks sportlasteks tunnistati:

Täiskasvanute vanuseklass (U40, mees): Ainar Karlson (Kalev Boxingu Poksiklubi) 

Sportlase 2016.aasta saavutused:
Eesti meister 2016
35.GeeBee - 2.koht
Euroopa Olümpiakvalifikatsioonivõistlused - 1 võit
Maailma Olümpiakvalifikatsioonivõistlused - 1 võit

Noorte vanuseklass (U19, neiu): Elina Kangas (Kiviõli Poksiklubi)

Sportlase 2016.aasta saavutused: 
Eesti meister 2016
Riga OPEN 2016 - 2.koht



Noorte vanuseklass (U19, noormees): Pavel Kamanin (PSK poksiklubi)

Sportlase 2016.aasta saavutused: 
Eesti meister 2016
Noorte Euroopa MV 17.koht

Juunioride vanuseklass (U17, poiss): Robert Sibalov (Poksiklubi Energia)

Sportlase 2016.aasta saavutused: 
Eesti meister 2016
Juunioride Euroopa MV 9.koht

Koolinoorte vanuseklass (U15, koolipoiss): Matvei Starikov (Poksiklubi Sofron)

Sportlase 2016.aasta saavutused:
Eesti meister 2016
Koolinoorte Euroopa MV 9.koht

Koolinoorte vanuseklass (U15, kooliealine tüdruk): Jana Vill (Poksiklubi OMK)

Sportlase 2016.aasta saavutused:
Eesti meister 2016

2016.aasta parimaks noorte poksiklubiks kuulutati Poksiklubi Olümp Maardu Kalev.

2016.aasta parimaks täiskasvanute poksiklubiks kuulutati Kalev Boxingu Poksiklubi.

2016.aasta tulemuslikeks noorte poksiklubideks tunnistati klubid:
Sofron (treener Albert Starikov)
Narva PSK (treener Vassili Panov)

2016.aasta tulemuslikeks täiskasvanute poksiklubideks tunnistati klubid:
Järve-Boxing (treener Vladimir Zazogin)
Dünamo (treenerid Vladimir Mazjakin, Jevgeni Ovsjannikov)

OTSUS:

Informatsioon võeti teadmiseks.

2. 2016.a Eesti Poksiliidu majandusaasta aruanne ja selle kinnistamine

Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina tutvustas 2016. majandusaasta tegevusaruannet.

EESTI POKSILIIDU 2016. AASTA TEGEVUSARUANNE

2016. 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).

Täiskasvanute U40 (nii mehed kui naised) ja juunioride U17 (poisid) Eesti Meistrivõistlused 
toimusid Tallinnas 26.02.-28.02.2016, TTÜ Spordihoones. Kokku osales 107 poksijat, kellest 39 
poksijat täiskasvanute kategoorias ja 68 juunioride klassis, nende hulgas 3 naispoksijat.



Täiskasvanute kategoorias naispaari moodustada ei õnnestunud naissportlaste erinevatesse 
kaalukategooriatesse kuulumise tõttu. Täiskasvanute kategoorias (mehed) oli täitmata üks 
kehakaal (kuni 49kg), kaalus 56kg võistles ainult üks poksija. Seega peeti matse 8-s kehakaalus. 
Kõige tihedam konkurents tekis kategooriates kuni 64kg, 81kg ja 91+kg (7 poksijat igas 
kehakaalus), neile järgnes kuni 75kg kategooria (6 poksijat). Kategooriates kuni 52kg ja kuni 91kg 
registreerus vaid kaks poksijat kaalus.

Juunioride vanusegrupp oli osavõtjate poolest arvulisem. Olid täidetud kõik 13 kategooriat. 
Tihedaim konkurents esines kategooriates kuni 60kg, 66kg, 70kg, 80+kg. Kõige madalam 
konkurents oli täheldatud kaaludes kuni 48kg ja 52kg (2 poksijat igas kategoorias).

Vanuseklassis U40 andis Eesti Poksiliit välja kuldmedali 9-le meespoksijale ja 3-le naispoksijale 
(ilma matsita), hõbemedali 8 meespoksijale ning pronksmedali 11 meessportlasele.

Vanuseklassis U17 andis Eesti Poksiliit välja kuldmedali 13-le meespoksijale, hõbemedali samuti 
13-le meessportalsele ja pronksmedali 21 sportlasele.

Eesti meistrivõistlused vanuseklassides U19 (mõlemad sood), U17 (tüdrukud) ja U15 (mõlemad 
sood) toimusid Sillamäe linnas 15.-17.04.2016. Kokku osales 113 poksijad, kellest 56 poksijat 
koolinoorte kategoorias (sh.6 naissportlast), 48 poksijat noorteklassis (sh. 12 naispoksijat) ja 9 
naissportlast juunioride klassis.

Eesti Meistrivõistlustel osutus võimalikuks pidada naiskohtumisi. Vanuseklassis U15 peeti kaks 
kohtumist, vanuseklassis U17- neli kohtumist ja vanuseklassis U19- kuus kohtumist. 

Vanuseklassis U15 (meessportlased) esinesid poksijad 15 kaalukategoorias, samas klassis 
tüdrukud võistlesid neljas kehakaalus, U17 klassi naissportlased täitsid viis kehakaalukategooriat, 
U19 klassi naispoksijad - 6 kaalukategooriat ning noormehed (U19) suutsid täita kõik 10. 
Meespoksijate (U19 ja U15) arv igas kehakaalus oli enam-vähem võrdne. Vanuseklassis U15  
madalaim konkurents oli täheldatud kehakaalukategooriates 41,5kg ja 43kg (2 poksijat igas 
kaalus), U19 klassis ei olnud vastast poksijal kaalukategoorias 46-49kg (kuldmedal ilma matsita).

Vanuseklassis U15 andis Eesti Poksiliit välja kuldmedali 15-le meespoksijale ja 4-le naispoksijale, 
hõbemedali 15-le meessportlasele ja 2-le naissportlasele ning pronksmedali 20-le noormehele.

Vanuseklassis U17 - 5 naissportlast said kuldmedali, kolm hõbemedali ja üks pronksmedali.

Vanuseklassis U19 andis alaliit välja 16 kuldmedali (nende seas 6 naissportlast), 12 hõbemedali 
(nende seas 3 naissportlast) ja 20 pronksmedali (nende seas 3 naispoksijat).

Eesti poksijate tulemused Maailmameistrivõistlustel ja Euroopa Meistrivõistlustel

5. NOORTE (U-19) MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
17.–26. november, Peterburi (Venemaa)
Kuni 64 kg 33. Vlad Romanjuk
Kuni 75 kg 17. Eduard Piirisild

EUROOPA NOORTE (U-19) MEISTRIVÕISTLUSED
7.–14. juuni, Anapa (Venemaa)
Kuni 60 kg 17. Pavel Kamanin. 

EUROOPA JUUNIORIDE (U-17) MEISTRIVÕISTLUSED
19.–25. juuni, Kaposvàr (Ungari)
Kuni 70 kg 9. Robert Šibalov. Üle 80 kg (14). 9. Vladislav Ismailov. 



14. EUROOPA KOOLINOORTE (U-15) MEISTRIVÕISTLUSED
24.–31. juuli, Zagreb (Horvaatia)
Kuni 40 kg 9. Matvei Starikov.

EUROOPA OLÜMPIAKVALIFIKATSIOONIVÕISTLUSED
7.-18.aprill, Samsun (Türgi)
Kirill Serikov, Ainar Karlson, Kaupo Arro
OM kvoot saamata.

MAAILMA OLÜMPIAKVALIFIKATSIOONIVÕISTLUSED
14.-26.juuni, Bakuu (Aserbaidzan)
Kirill Serikov, Ainar Karlson, Kaupo Arro
OM kvoot saamata.

Alates 6.09.2014 (alaliidu praeguse presidendi ja juhtkonna volituste jõustumisest) kompenseerib 
alaliit tiitlivõistlustele lähetatava koondise peatreeneri kulud (akkreditatsioon, transpordikulud) täies 
mahus.

2016.aasta parimad klubid: 

2016. aasta parimaks noorteklubiks nimetati Olümp Maardu Kalev. 
 
2016. aasta parimaks täiskasvanute klubiks nimetati Kalev Boxingu poksiklubi.

 
Liikmelisus

Mulluse aastaga võrreldes EPL liikmete arv ei muutunud. Kui 31.12.2015 seisuga oli EPLi 
koosseisus 28 klubi, siis 31.12.2016 seisuga jäi see arv samaks.

EESTI POKSILIIDU 2016. AASTA FINANTSILISE OSA ARUANNE

Eesti Poksiliidu 2016. majandusaasta aruande finantsilise osa tutvustasid kohalolijatele alaliidu 
pearaamatupidaja Annika Pärg koos alaliidu peasekretär Jelena Kalbinaga. 

Eesti Poksiliidu 2016. majandusaasta aruanne oli enne alaliidu üldkoosolekut saadetud välja 
kõigile liikmesklubidele elektroonsel kujul tutvumiseks ja seisukohtade võtmiseks.





Üldkoosolekul oli majandusaasta aruande finantsiline osa peasekretäri poolt sünkroonselt tõlgitud  
vene keelde.

Eesti Poksiliidu 2016 majandusaasta aruanne täies mahus on käesoleva protokolli lahutamatu osa.

Aruande osas kohalolijatel küsimusi ega vastuväiteid ei tekkinud ning Eesti Poksiliidu president 
Kalle Klandorf pani 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine avalikule hääletamisele.

OTSUS:

Tulemusena 15 häält poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut kinnitati Eesti Poksiliidu 2016. 
majandusaasta aruanne.

3. Muud küsimused

EPL peasekretär Jelena Kalbina lühidalt tutvustas alaliidu juhtkonna saavutusi.

Tähelepanuväärsemad saavutused:

1. Eesti poksikoondistele sai määratud koordinaatoriks Artur Sinilill.
2. Oluliselt on kasvanud noortespordi toetus.
3. Vahetult enne Eesti Poksiliidu üldkoosolekut, 3.06.2017 toimunud juhatuse koosolekul kinnitas 

alaliidu juhatus Eesti poksikoondislaste tiitlivõistlustele (EM; MM; OM; OMKV) lähetamiskulude 
kompenseerimise ja sportlaste premeerimise kriteeriumid, mis samal päeval koheselt ka 
jõustusid.

4. EPL on alustanud koondislaste treeninglaagrite kulude finantseerimist mahus 50%. Kõnealust 
finantseerimist viiakse ellu siis, kui plaanitav treeninglaager on vaadeldav kui tähtis 
ettevalmistusetapp enne lähenevaid tiitlivõistlusi (EM; MM; OM; OMKV). Otsustamine toimub 
jooksvalt koostöös koondise koordinaatoriga.

5. EPL on alustanud poksikohtunike AIBA kvalifikatsiooni tõstmiseks eksamite sooritamistasude 
hüvitamist (AIBA**, AIBA***). Täna on alaliidul juba kaks AIBA** kvalifikatsiooniga kohtunikku 
(Dmitri Melis, Sergei Petrunin).

6. Eesti Poksiliit ostis oma sportlastele Eesti poksikoondise tunnusmärkidega dressid ja 
võistlusvormid erinevates suurustes, mis antakse välja koondislastele tiitlivõistlustel 
osalemiseks. Rõivaste väljaandmine ja tagastamine toimub postiga. Riided väljastatakse 
puhtana vahetult enne lähenevaid võistlusi ja tagastatakse puhtana koheselt võistlustelt 
kodumaale naasmisel.

7. Jelena Kalbina tuletas kõigile meelde, et alates praeguse juhtkonna volituste jõustumisest 
(6.09.2014) on tiitlivõistlustele (EM; MM; OMKV) lähetava poksikoondise peatreeneri 
lähetamiskulud 100%-lt kaetavad alaliidu poolt.

8. Peasekretär tuletas kõigile meelde, et EPL-l on kolmas aasta järjest tegutsemas oma 
pressiesindaja, tänu kelle pingutustele on poksiteemalised artiklid pidevalt üleval Eesti 
tuntumates uudisteportaalides. Võimalus saada meediasse on nüüd kõikidel klubidel, mistõttu 
palus peasekretär kõigil, kel on rääkida oma sportlaste märkimisväärsetest tulemustest, 
kindlasti võtta julgemalt ühendust J.Kalbinaga, et saaks selleteemalise artikli viivitamatult 
avaldada. Poksiteemaliste uudiste ilmumine tõstab poksi populaarsust ja arusaadavust laiema 
ringi spordihuviliste jaoks.

9. EPL koduleht on oluliselt täiendatud tähtsa informatsiooniga (koolituse materjalid ja antud 
valdkonda reguleerimisreeglistikud (määrused, korrad, juhendid) nii eesti kui vene keeles, AIBA 
uusimad reeglid nii eesti kui vene keelde tõlgituna jm).

OTSUS:
Informatsioon võeti teadmiseks.



Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf kuulutas alaliidu üldkoosoleku lõppenuks.

Üldkoosoleku protokollile on lisatud Eesti Poksiliidu 2016. majandusaasta aruanne, hääleõigust 
omavate klubide esindajate ja eraldi külaliste registreerimisleht.

Kalle Klandorf Jelena Kalbina

Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija


