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Eesti Poksiliidu juhatuse elektroonse koosoleku protokoll nr J-13/02/2015 
 
Koostatud 13.02.2015 toimunud informatiivse koosoleku põhjal   16.02.2015 
 

Toimumise koht: Vabaduse väljak 7-603, Tallinn 

Algus kell 12.00 lõpp 14.00 

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

1. EPL raamatupidamine; 

2. Eesti meistrivõistlused; 

3. Järelkasvu koondise moodustamine, noortekoondise peatreener; 

4. Kiviõli poksiklubi avaldus Liidu liikmeks astumise kohta; 

5. Ervin Larka ühest klubist teise ülemineku avaldus; 

6. Alexander Pahmurko pöördumine EPL juhatuse poole; 

7. Muud küsimused  

a. Olümp-Maardu klubi avaldus Eesti Poksiliidule finantseerimise taotlemiseks r/v 
A.Baranovi turniiri läbiviimiseks. 

b. Mittelitsentseeritud kohtunike osalemisest kohalikel turniiridel 

c. Tallinna MV läbiviimine 

d. Eesti spordiregistri ja AIBA andmebaasi ajakohastamine  

e. EMV tehnilise juhendi täiendamine 

f. Võistluspunktide arvestamise korra täiendamine 

g. Spordijärkude süsteemi täiendamine 

h. Transpordikulude hüvitamine 
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1. EPL raamatupidamine  

Eesti Poksiliidu peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele EPL finantsilist seisu. EPL peasekretär 
on teinud hulgaliselt taotlusi erinevatesse ametitesse ja organisatsioonidesse. Läbirääkimiste ja 
taotlemisprotsessi tulemusena kujunes järgmine seis: 

Kultuuriministeerium Tegevustoetus ja noortespordi toetus eraldatud samas 
mahus kui eelmisel 2014.aastal. 

Tallinna linn Tallinna linn toetas Poksiliitu tervisespordi projektide 
toetuse raames 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Osaline Tallinna MV korraldamise toetamine  

KULKA     Kuus rahuldatud projektitaotlust 

Hasartmängumaksu nõukogu  Ei ole vastust veel tulnud 

Tallinna Sadam   Taotlust ei rahuldatud 

EOK Peatreeneri tööleping pikendatud kuni 31.12.2015, kolme 
olümpiakandidaadi toetamine stipendiumitega jätkub ka 
2015.aastal. 

Olympic Solidarity Fond  Toetas AIBA 1Star koolituse läbiviimist treeneritele 

Liikmemaksud    Tasutud kõigi klubide poolt, v.a. Kombat 

EOK Toetab kolme olümpiakandidaadi lähetamist Euroopa 
Mängudele   

EOK Käivad läbirääkimised noorte järelkasvu koondise 
peatreeneri tööjõukulu osalise finantseerimise osas 

EOK Toetas AIBA treenerite komisjoni liikme Ervin Kade 
lähetamist esimesele komisjoni istungile Luasanne’s 

KULKA 20.02.2015 esitas EPL peasekretär KULKA´sse täiendavalt 
viis projektipõhist taotlust.   

OTSUS: 

Informatsioon võeti teadmiseks. 

2. Eesti Meistrivõistlused 

Arutati EMV läbiviimist Narvas, 27.02-1.03.2015 ja kõik on plaanipärane. 

Kohtunike kolleegiumi ja sekretariaadi koosseis 2015.aasta Eesti Meistrivõistlustel 

Narvas, 27.02-1.03.2015.a Eesti MV kohtunike kolleegium ja sekretariaat 

Peakohtunik: Dmitri Melis                              

Võistluste peasekretär: Tatjana Sementšenko 

Kohtunikud: 

1. Ruslan Moskaljov 
2. Gennadi Sljusarenko 
3. Viktor Chaikin (oma osalemisest teatab hiljem) 
4. Aleksei Kondrashov 
5. Vasilii Kamanin 
6. Aleksandr Hohulenko 
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7. Vetchislav Minkevich 
8. Sergei Petrunin 
9. Aleksandr Ganetski 
10. Aleksandr Pamurko 
11. Indrek Lauri 
12. Ivar Unt  
13. Jakov Peterson 
14. Jüri Razguljajev 

Registreerimise tähtaeg 15.02.2015. 

OTSUS: 

1. Võtta informatsioon teadmiseks. 

2. Mitte korraldada EMV tüdrukute vanusekategoorias U15, kuna ei ole laekunud 
piisavalt sooviavaldusi, et kehakaalude kaupa paare moodustada. 

3. EMV-tele lubada tasuta sisse vaid litsentseeritud treenereid ja osavõtjaid. 

3. Noorte järelkasvu koondise moodustamine. Järelkasvu koondise peatreener. 

Poksiliidule on kahe poksiklubi poolt laekunud sooviavaldused suunata uuest õppeaastast 
(2015/2016) Audentese Spordigümnaasiumi kolm poksijat. EPL peasekretäri poolt oli korduvalt 
saadetud kõigile klubidele teavituskiri palvega esitada omad kandidaadid. Samuti oli klubidele 
saadetud ja kodulehele üles pandud kogu vajalik informatsioon konkursil osalemise kohta nii 
eesti kui vene keeles.   

Hetkel on järelkasvu koondise kandidaatidena esitatud: 

Pavel Kamanin 1999 PSK Narva  
Aleksandr Bogatsov 1996 PSK Narva   
Daniel Tedrema 1997 Sirge  
 
Noorkoondise peatreeneri kandidaat. 

EPL soovib taotleda EOK poolset noortekoondise treeneri tööjõukulude toetust. EPL on samuti 
valmis omalt poolt täiendavalt toetama treeneri tööjõukulud. 

Treenerite komisjon pakkus välja kaks kandidatuuri noortekoondise peatreeneri kohale – Vadim 
Nikiforov ja Jevgeni Golovatš. Mõlemad treenerid avaldasid soovi ja valmidust töötada noortega. 
31.01.2015 peetud istungil otsustas EPL treenerite komisjon toetada  Jevgeni Golovatš’i 
kandidatuuri. Hääletamise tulemus kujunes nõnda: 11 häält Jevgeni Golovatši poolt, 2 häält 
Vadim Nikiforovi poolt ja 3 häält erapooletut. Noortekoondise peatreeneri töökoht 
moodustatakse EOK poolse noortekoondise treeneri tööjõukulude toetuse eraldamisel EPL-le. 
Finantseerimise puudumisel püütakse leida alternatiivseid lahendusi. 

Jevgeni Golovatši CV on protokolli lahutamatu osa (Lisa 1). 

OTSUS: 

1. EPL peasekretäril saata uuesti kõigile liikmesklubidele informatiivne kiri 
Audentese Spordigümnaasiumi sisseastumiskonkursi kohta koos sportliku CV 
näidisega; 
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2. Toetada Jevgeni Golovatši kandidatuuri noorte järelkasvu koondise peatreeneri 
kohale. EOK poolse finantseerimise puudumisel püüta leida alternatiivseid 
lahendusi noorte koondise treenimisvõimaluste loomisel; 

3. Peasekretäril vormistada EOK-le pöördumise selleks, et saada finantsilist toetust 
järelkasvu koondise peatreeneri töökoha loomiseks.  
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4. Kiviõli poksiklubi avaldus Liidu liikmeks astumise kohta 

Kiviõli Poksiklubi poolt on laekunud sooviavaldus astuda Eesti Poksiliidu liikmeks. 

EPL sisseastumiseks on vaja: 

1) esitada avaldus 
2) esitada õpilaste ja litsentseeritud treenerite nimekiri  
3) treeningtundide läbiviimiseks kasutatav saal ja tunniplaan ( noored, täiskasvanud ja õrnem 
sugu eraldi, kui võimalik ) 
4) esitada põhikiri ( eesti keeles), mille ma võin aidata ära teha 
5) tasuma sisseastumismaksu 32.- € ja koopia maksukorraldusest (kviitungist) esitama EPL-le 
6) tasuma liikmemaksu 100.- € ja esitama sellest koopia EPL-le 
7) B-kaarti koopia 

EPL sisseastumismaks 32.-€ 
EPL 2015. a liikmemaks 100.-€ 

Kõik dokumendid on poksiklubi poolt esitatud, nad on korrektselt täidetud ning 
sisseastumistasud uue klubi poolt samuti makstud. 
 
 
OTSUS: 
 

1. Arvata Kiviõli Poksiklubi uueks EPL liikmeks; 
2. Peasekretäril kanda uus liikmesklubi Eesti Spordiregistrisse. 

 
 

4. Ervin Larka ühest klubist teise üleminek 
 
EPL-le on laekunud Ervin Larka isa avaldus sportlase ühest klubist teise ülemineku kohta.  
Ervin Larka ülemineku avaldus laekus 19.01.2015, mil kehtis veel vana ülemineku kord  
(keht.kuni 31.12.2015). 
 
Ervin Larka saavutas Eesti Meistrivõistlustel 2014.aastal vanuseklassis U19 III.kohta (ülemineku 
tasu sellisel juhul on 150.- eurot), 2013.aastal esinedes vanuseklassis U17 aga teise koha 
(ülemineku tasu sellisel juhul on 75.-). 
 
 
OTSUS: 
 

1. Rakendada Ervin Larka ülemineku tasuks kõrgem tariif 150,00.- eurot; 
2. Eesti Poksiliidul väljastada 150,00.- suurune arve klubile Evail-Athletics; 
3. Raha laekumisel Poksiliidul kanda raha kasvatajaklubile Silboxing täies ulatuses; 
4. Üleminekutasu maksmisel lubada sportlase üleminek klubist Silboxing klubisse 

Evail-Athletics; 
5. Võistluspunktide jagamisel lähtuda vanast sportlaste ülemineku korrast (Nr. 5/ 5-

2010, 9.05.2010.a., loe: http://www.eestipoksiliit.ee/wp-
content/uploads/2012/07/uus-klubi-vahetus.doc) 

 



6 

 

5. Alexander Pahmurko pöördumine EPL juhatuse poole; 
 

EPL juhatusele laekus Alexander Pahmurko pöördumine seoses 16.01.2015 EPL juhatuse 
koosolekul Dmitri Melisi menetletud juhtumiga, kus oli samuti langetatud otsus karistada 
Alexander Pahmurko pooleaastase katseaja rakendamisega tema suhtes.  
 
Juhatus tutvus Alexander Pahmurko avaldusega. 
 
OTSUS: 
 

1. Juhatus otsustas jätta 16.01.2015 vastuvõetud otsus muutmata. 
 

 
6. Muud küsimused 

 
a. Olümp-Maardu klubi avaldus Eesti Poksiliidule finantseerimise 

taotlemiseks rahvusvahelise A.Baranovi turniiri läbiviimiseks. 
 
EPL juhatusele laekus Olümp-Maardu klubi avaldus finantseerimise taotlemiseks r/v A.Baranovi 
turniiri läbiviimiseks. 
 
OTSUS: 
 

1. Poksiliidul ei ole praegu võimalik eraldada toetust A.Baranovi turniiri läbiviimiseks, 
kuna kõik saadud vahendid on eraldatud varem kokku leepitud projektide 
realiseerimiseks ja nende seas Baranovi turniiri läbiviimine puudub.  

2. Peasekretäril taotleda KULKA kaudu A.Baranovi turniiri läbiviimiseks finantsilist toetus 
(projektide esitamise tähtaeg on 20.02.2015). Toetuse saamisel eraldada saadud toetus 
Olümp-Maardu klubile turniiri läbiviimiseks. 
 
 

b. Mittelitsentseeritud kohtunike osalemisest kohalikel turniiridel 
 
Juhatuseni jõudis informatsioon selle kohta, et 31.01.2015 Narva PSK karika turniiril olid tööks 
rakendatud kohtunikud, kellel puudus litsents. Selline praktika on välistatud ning korduvate 
rikkumiste toime panekul rakendatakse reegleid rikkuva turniiri korraldaja suhtes karmimad 
karistusmeetmed. 
 
OTSUS: 
 

1. Saata klubidele laiali informatiivne kiri teavitamaks neid sellest, et turniiridel, mis on 
kantud EPL võistluskalendrisse on mittelitsentseeritud kohtunike tegevus  keelatud; 

2. Saata klubile PSK Narva sellekohane hoiatuskiri; 
3. Peasekretäril panna EPL kodulehele üles litsentseeritud kohtunike nimekiri. 

 
c. Tallinna MV läbiviimine 

Tallinna MV korraldamiseks eraldas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet osalise toetuse.  

 

OTSUS: 

1. Otsustati, et avatud Tallinna MV korraldamine usaldatakse klubile Artemi Tepi 
Poksiklubi. EPL eraldab klubile Tallinna linna poolt saadud toetust, mille arvelt 
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kohustub klubi korraldama Tallinna MV, sh tasustama kohtunike jm võistluste 
toimkonna tööd, rentima saali jms.  

2. Medalid ja diplomid tellib ja finantseerib EPL. 

3. Avatud Tallinna MV toimuvad 11.-12.04.2015, Tallinnas. 

4. Peasekretär saadab hiljemalt 23.03.2015 kõigile liikmesklubidele välja Tallinna 
MV juhendi.  

5. Otsustati, et Tallinna MV ühe poksija osavõtutasuks on 2,00.- eurot. 

6. Otsustati, et Tallinna MV-tel osalevad kõigi vanusekategooriate poksijad (SABC). 

 

d. Eesti spordiregistri ja AIBA andmebaasi ajakohastamine  

Selgus, et Eesti Spordiregistris ja AIBA andmebaasis esineb ebatäpsustusi. 

 

OTSUS: 

1. Peasekretäril viia andmebaasidesse vastavad muudatused. 

 
 

e. EMV tehnilise juhendi täiendamine 

Koosolekul arutati EMV tehnilise juhendi üle ja jõuti järelduseni, et juhendisse tuleb viia sisse 
mõned täiendused. 
 
OTSUS: 

1. Otsustati viia juhendisse sisse nõue, et EMV-tele on iga klubi poolt lubatud 
võistlema maksimaalselt kaks poksijat ühes kehakaalukategoorias. 

2. Otsustati, et registreerimine EMV-tele toimub ühe (mitte kahe) 
registreerimisavalduse alusel. 

 
 
 

f. Võistluspunktide arvestamise korra täiendamine 

Koosolekul toimus arutelu selle üle, kuidas arvestatakse klubile võistluspunktid juhul, kui 
poksijal ei ole vastast. 
 
OTSUS: 
 

1. Sportlast, kellel ei olnud EMV-tel vastast, kuulutada Eesti meistriks vastavalt tema 
vanuse- ja kehakaalukategooriale, kuid võistluspunkte sellisel juhul 
kasvatajaklubile mitte arvestada. 

 
g. Eesti Poksiliidu spordiklassifikatsiooni nõuded ja tingimused spordijärgu 

täitmiseks, spordijärkude süsteemi täiendamine 
 
Juhatusele laekus treenerite komisjoni poolt ettepanek viia 16.01.2015 juhatuse koosolekul 
kinnitatud spordijärkude nõuetesse täiendused.  
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OTSUS: 
 

1. Juhatus otsustas viia varasemalt kinnitatud spordijärkude süsteemi sisse 
treenerite komisjoni poolt pakutud muudatusettepanekud ja kinnitada 
spordijärgud järgneval kujul: 

 

 

Järk Vanuse 

grupid 

Järgu täitmise nõuded Järgu 

kaitsmise 

nõuded 

Järgu vormistaja Eesti MV 

Noorte III  BC Osaleda 2 matšis aasta jooksul - Spordiklubi - 

Noorte II  BC Pidada vähemalt 4 matši, 

saavutada vähemalt 2 võitu ühe 

aasta jooksul 

Osaleda 1 

matšis 

Spordiklubi 

 

2.koht 

Noorte I  BC Pidada vähemalt 6 matši, 

saavutada vähemalt 4 võitu ühe 

aasta jooksul 

Osaleda 2 

matšis 

Spordiklubi 1.koht 

Täiskasvanud III  SA Pidada vähemalt 4 matši, 

saavutada vähemalt 2 võitu ühe 

aasta jooksul 

Osaleda 2 

matšis ühe 

aasta jooksul 

Spordiklubi  

 

3.koht 

Täiskasvanud II  SA 8-st matšist 4 võitu, ühe aasta 

jooksul 

2 võitu II.järgu 

üle ühe aasta 

jooksul 

Spordiklubi 2.koht 

Täiskasvanud I SA  

 

8-st matšist 4 võitu II. järgu üle, 

ühe aasta jooksul 

2 võitu I.järgu 

üle ühe aasta 

jooksul 

Eesti Poksiliit 1.koht 

MSK SA 12-st matsist 6 võitu I.järgu üle 

või 

rahvusvahelise turniiri võitmine 

(osaleb min. 8 riiki, saavutatud 3 

võitu, 8 poksijat kaalus); 

või 

V.-VIII.koht Euroopa MV U40 / 

III.koht Euroopa MV U19 

2 võitu MSK 

üle või 4 võitu 

I.järgu üle 

Eesti Poksiliit U40: 1.koht 

(juhul kui 

on võidetud 

3 matši); 

U19: 1.koht 

kahel Eesti 

MV-tel 

kahel aastal 

järjest 

MS S 15-st matšist 12 võitu I.järgu  

või MSK üle ehk AIBA, EUBC 

rahvusvahelise tiitli- või 

karikavõistluse medalivõit 

või 

U19: I.-III.koht Euroopa MV, 

või 

U19, U40: B või EUBC 

võistlustel I.koht või II, III.koht 

kahel B või EUBC kalendri 

võistlustel 

2 võitu MS üle 

või 4 võitu 

MSK üle 

Eesti Poksiliit 1.koht 

kolmel 

korral viie 

aasta 

jooksul 

Rahvus- 

vaheline  

suurmeister 

S U40: V.-VIII.koht MMV, I.-

III.koht Euroopa MV;  

U19: I, II.koht Euroopa MV; 

III.koht MMV;  

või 

kaks I.kohta AIBA 

kalendrivõistlustel. 

- Eesti Poksiliit I.koht 

kolmel 

aastal järjest 

või viis 

korda 10 

aasta 

jooksul 

 

 

h. Transpordikulude hüvitamine 
 
Vastavalt EMV tehnilise juhendile pr.22.5 EPL kohustub hüvitama peakohtunikule, kohtunikele, 
võistluste peasekretärile ja tema abile transpordikulud, juhul kui nad ei ela võistluste toimumise 
kohas. 
 
Transpordikulude katteks peavad nad esitama riigisisese ühistranspordi kuludokumendid (buss, 
rong, parvlaev). 
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Kütusekulude hüvitamiseks otsustati kehtestada ühine ja kõigi suhtes võrdselt kehtiv tariif 10 
liitrit 100 km kohta. 
 
OTSUS: 
 
Eesti Poksiliit kohustub: 
 
1. Hüvitada peakohtunikule, kohtunikele, võistluste peasekretärile ja tema abile, juhul 
kui nad ei ela võistluste toimumise kohas, EMV töös osalemiseks riigisisese 
ühistranspordi (buss,  rong, parvlaev) kasutamisel lunastatud sõidupiletite maksumus, 
juhul, kui nad on EPL peasekretärile esitatud vajalikud kuludokumendid.  
 
2. Hüvitada peakohtunikule, kohtunikele, võistluste peasekretärile ja tema abile, juhul 
kui nad ei ela võistluste toimumise kohas, EMV töös osalemiseks sõiduauto kütusekulu 
määras 10 liitrit 100 km kohta, juhul kui nad on EPL peasekretärile esitatud vajalikud 
kuludokumendid (bensiinitšekid). 
 
3. Hüvitamisele kuuluvad piletid ja bensiinitšekid, kus on loetav kuupäev, kellaaeg ja 
hind. 
 
 
 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 20.03.2015 algusega kell 12.00 Tondiraba Jäähallis, 
Tallinnas.   
 

 

Kalle Klandorf    Jelena Kalbina 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 

______________________    _________________________ 

(nimi ja allkiri)     (nimi ja allkiri) 
EPL juhatuse koosoleku juhataja  EPL juhatuse koosoleku protokollija  
16.02.2015     16.02.2015 
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Lisa 1. Jevgeni Golovatš’i Curriculum Vitae 
 
 

 
 
Ees- ja perekonnanimi:                     JEVGENI GOLOVATŠ 
Isikukood:                                         37804050313 
Sünniaeg ja koht:                              05-04-1978 a. Uzbekistan 
Kodune aadress:                                Veeru 20-80 Maardu 74113 
Telefon:                                             53470093  
E-mail                                                jevgeni.golovats@gmail.com 
Perekonnaseis:                                   abielus 
Kodakondsus:                                    Eesti 
Lapsed:                                              1 laps 
 
 
 
Haridus ja kvalifikatsioon: 
2013     Tallinna Transpordikool, veokorraldaja 
2011     Pedagoogiline seminar, noorsootöö 
2004     K.D.Ušinski nim Jaroslavi Pedagoogiline Ülikool,  

kehaline kasvatus, bakalaureus 
2002     Väike-Maarja Päästekool, päästja 
1997     Eesti Turvakeskuse AS ESC, turvamees 
1996     Maardu Keskkool 
 

Täiendkoolitus 
2005     poksitreenerite - vanemtreener, tase 6. 
2002 Konjuktuuri ja Konsultatsiooni Rahvusvaheline 

Õppekeskus, ärijuhtimine 
 
Töökogemus: 
2008- k.a                                            Maardu Noortekeskus, juhataja 
2006                                Maardu Gümnaasium, kehalise kasvatuse õpetaja 
2004                                                 AS SGS, inspektor 
2003                                                 AS Termoil, operaator 
2002-2003    AS Videomat Casino Group, administraator 
2002     Tuletõrje- ja Päästeamet, tuletõrjuja 
2001     OÜ Raeköök, turvamees 
2001 – k.a    Maardu Spordiklubi Olimp, treener 
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Keeleoskus: 
Vene keel:     emakeel 
Eesti keel:     kõnes ja kirjas kesktase 
Saksa keel:     kõnes algtase 
Inglise keel:     kõnes algtase 
 
Täiendav info enda kohta: 
kutsetunnistus nr 085864 vanemtreener, tase 6, kehtib kuni 28.11.2017  
B-kategooria juhiload.  
Alates 1992.a. olin mitmekordne Eesti meister poksis, paljude rahvusvaheliste turniiride võitja 
(Rootsi, Soome). 1998.a. saavutasin 5.koha Euroopa Karikavõistlustel Kreekas. 
 
Soovitajad 
GENNADI TOLMATSHOV, Eesti poksitreener . 5115700 
ANDREI NOVIKOV, Kristiine Linnaosa vanem, tel. 56475627 

 


