
Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-17/02/2018 

           17.02.2018, Tallinnas 

Toimumise koht:  Tondiraba Jäähall, Varraku 14, Tallinn 
Algus   kell 14.00  

Lõpp    kell 16.30 

Juhatas:  Kalle Klandorf, EPL president  

Protokollis:  Jelena Kalbina, EPL peasekretär  
    
Osalesid juhatuse liimed:  
  
   Kalle Klandorf, EPL president ja juhatuse liige 
   Artur Sinilill, EPL juhatuse liige 
   Alar Nääme, EPL juhatuse liige   

 Andrey Kostenkov, EPL juhatuse liige 
 Valeri Konovalov, EPL juhatuse liige 

   Vadim Nikiforov, EPL juhatuse liige 

Osalesid kutsutud külalised: 

   Sergei Petrunin, kohtunike komisjoni esindaja 
 Dmitri Meliss, kohtunike komisjoni juhatuse liige 
 Jakov Peterson, kohtunike komisjoni jujatuse liige 
  

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. Kohtunike komisjoni avalduse menetlemine 
2. 2017.aasta alaliidu liikmesklubide võistluspunktide ja nende alusel eraldatava 2018.aasta noortespordi 

toetuse jaotuskorra kinnitamine 
3. Noortespordi võistluspunktide arvestamiskorra arutamine, täiendamine 
4. Eesti Poksiliidu juhatuse koosseisu muutmine (Valdo Kulla volituste lõpetamine juhatuse liikme enda 

soovil) 
5. Poksiklubi Dünamo Lasnamäe liikmeks astumise avalduse menetlemine 
6. Muud küsimused 

1. Viiele alaliidu kohtunikule rahvuskategooria kohtuniku kvalifikatsiooni omistamine 
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Koosolekul osalenute nimekiri koos nende allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1 

1. Kohtunike komisjoni avalduse menetlemine 

EPL kohtunike komisjoni juhatuse liikmed edastasid alaliidu juhatusele avalduse, milles juhtisid tähelepanu 
kohtunik Sergei Petrunini ebaviisakale ja ebaadekvaatsele ja ebaviisakale käitumisele teiste kohtunike suhtes. 
Alaliidu peasekretär luges juhatusele ette kõnealuse avalduse, mis on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 2). 

Oma avalduses palub EPL kohtunike komisjoni juhtkond alaliidu juhatusel võtta Sergei Petrunini suhtes vastu 
järgmised otsused: 

1. Mitte kaasata Sergei Petruninit kohtunikuna 2018.aastal alaliidu poolt korraldatavatele võistlustele; 
2. Hoiduda Sergei Petruninit kohtunikuna lähetamast 2018.aasta tiitlivõistlustele ja rahvusvahelistele turni-

iridele; 
3. Mitte takistada Sergei Petrunini osalemist AIBA võistlustel tema personaalsel kutsel AIBA R&J 

komisjoni poolt. 

EPL juhatuse koosolekul kohtunike komisjoni seisukohta tutvustanud kohtunike komisjoni juhatuse liige 
Jakov Peterson andis juhatusele edasi kohtunike petitsiooni, millele kirjutas alla 12 alaliidu kohtuniku ning 
milles viimased väljendasid soovimatust teha Sergei Petruniniga koostööd, paludes alaliidu juhatusel heita 
teda EPL kohtunike nimekirjast välja. Kõnealune petsitsioon on käesoleva protokolli Lisa 3. 

Alaliidu juhatus kuulas ära Sergei Petrunini ja Jakov Petersoni seisukohad. 
Samuti oma seisukohta väljendas kohtunik Dmitri Melis, kellel tekis 2.-3.12.2017 Jõhvis peetud Ida-Virumaa 
lahtistel MV-tel Sergei Petruniniga personaalne konflikt. 

OTSUS: 

1. Rahuldada kohtunike komisjoni avaldus täielikult, st: 
1. Mitte kaasata Sergei Petruninit kohtunikuna 2018.aastal alaliidu poolt korraldatavatele 

võistlustele; 
2. Hoiduda Sergei Petruninit kohtunikuna lähetamast 2018.aasta tiitlivõistlustele ja rahvusvahe-

listele turniiridele; 
3. Mitte takistada Sergei Petrunini osalemist AIBA võistlustel tema personaalsel kutsel AIBA R&J 

komisjoni poolt. 

2. Suunata petitsioon kohtunike komisjoni üldkoosolekule ühise seisukoha kindlakstegemiseks. 

2. 2017.aasta alaliidu liikmesklubide võistluspunktide ja nende alusel eraldatava 2018.aasta noortes-
pordi toetuse jaotuskorra kinnitamine 

2018.aasta EPL noortespordi toetus on 36 616.- eurot. Lepingust tulenevalt võib noortespordi toetust kasutada 
spordialaliidu juhatuse otsusel järgmiselt: 

1. vähemalt 75% toetuse summast jaotatakse edasi spordiklubidele ja -koolidele; 
2. kuni 25% toetuse summast kasutab spordialaliit kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, 

rahvusvahelistel noorte ja juunioride võistlustel osalemiseks, treeningkogunemiste organiseerim-
iseks ja noorsportlaste meditsiiniliste protseduuridega seotud kulude katteks. 

75% toetuse summast moodustab 27 462.- eurot (s.o poksiklubidele edasikantav summa), 25% on 9 154 eurot. 
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Tabel 1: 2017.aasta EPL klubide paremusjärjestus (Lisa 4) 
 

Tabel 2: 2018.aasta noortespordi jaotus vastavalt liikmesklubide 2017.aasta noorte tulemustele (Lisa 5)  
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OTSUS: 

1. Kinnitada 2018.aasta noortespordi jaotus alaliidu liikmesklubide vahel käesolevas protokollis Tabel 2 
toodu põhjal. 

3. Noortespordi võistluspunktide arvestamiskorra arutamine, täiendamine 

Juhatus arutas võimalust arvestada liikmesklubidele kohalikel võistlustel osalemise eest lisavõistluspunkte 
(Tallinna lahtised MV, Narva lahtised MV jms.), mis soodustaks klubide finantseerimist KOV-te poolt (praegu 
saadetakse kõikidesse KOV-sse ühine tabel, mis on ka Kultuuriministeeriumi poolt väljamakstva noortespordi 
toetuse arvestamise aluseks). EPL president tegi ettepaneku valida 4-6 suurvõistlust, mida peetakse erinevates 
Eesti regioonides (Tartu, Tallinn, Ida-Virumaa) ja mida korraldavad EPL liikmesklubid ning võtta arvesse nen-
del saadud võistluspunktid KOV-stele esitatavate klubide edetabelite koostamisel. Eesmärgiks on soodustada 
erinevate regioonide poksiklubide finantseerimist just nende KOV-ste poolt. 

OTSUS: 

1. Juhatuse liikmetel mõtiskleda sellel teemal ja teha järgmisel koosolekul juhatusele konstruktiivseid 
ettepanekuid selle idee ellu viimise osas. 

4. Eesti Poksiliidu juhatuse koosseisu muutmine (Valdo Kulla volituste lõpetamine juhatuse liikme 
enda soovil) 

EPL-le laekus juhatuse liikme Valdo Kulla avaldus, milles ta palus ennetähtaegselt lõpetada tema volitusi 
alaliidu juhatuse koosseisus. Valdo Kulla avaldus on käesoleva protokolli Lisa 6. 

Tulenevalt Eesti Poksiliidu põhikirjast (paragrahv 30) juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku 
avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse vajaduse korral üldkoosolekul 
juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele 
isikutele. 

EPL juhatus otsustas rahuldada Valdo Kulla avaldust ning arvata ta juhatuse koosseisust välja. Kuni järgmise 
alaliidu üldkoosolekuni jätkab EPL juhatus 6-liikmelisena. 

OTSUS: 

1. Rahuldada Valdo Kulla avaldus Eesti Poksiliidu juhatuse liikme volituste ennetähtaegse lõpetamise 
kohta. 

2. Juhatusel jätkata tööd 6-liikmelisena kuni järgmise plaanilise üldkoosolekuni. 
3. Üldkoosolek viia läbi käesoleva aasta mai-juuni kuus. 

5. Poksiklubi Dünamo Lasnamäe liikmeks astumise avalduse menetlemine 

EPL-le laekus Poksiklubi Dünamo Lasnamäe avaldus alaliidu liikmeks astumise kohta. Avaldusega kaasnesid 
kõik EPL liikmeks astumiskorra järgi nõutud dokumendid,- s.o B-kaart, põhikiri, õpilaste ja litsentseeritud 
treenerite nimekiri, tunniplaan, liikmemaksu ja sisseastumismaksu tasumist tõendavad maksekorraldused. 
Poksiklubi Dünamo Lasnamäe avaldus koos nõutud dokumentidega on käesoleva protokolli Lisa 7. 

OTSUS: 

1. EPL peasekretäril selgitada kas ja kuidas toimus õpilaste üleviimine Dünamo Poksiklubist Pok-
sikluppi Dünamo Lasnamäe (sportlaste üleviimine peab toimuma sportlaste ühest klubist teise 
ülemineku korra järgi). 

!4



2. Rahuldada Pokslikubi Dünamo Lasnamäe avaldus juhul kui sportlaste üleviimine on toimunud 
sportlaste ühest klubist teise ülemineku korra järgi või ei toimunud üldse. 

6. Muud küsimused 

1.     Viiele alaliidu I.kategooria kohtunikule rahvuskategooria kohtuniku kvalifikatsiooni omistamine 

Kohtunike komisjon tegi alaliidu juhatusele ettepaneku omistada eduka eksami sooritamise puhul rahvuskate-
gooria kohtuniku kvalifikatsiooni järgmistele EPL kohtunikele: 

1. Oleg Savtsenko 
2. Moris Puhkno  
3. Aleksey Zaytsev 
4. Jevgeni Derbenjov 
5. Konstantin Jolkin 

OTSUS: 

1. Omistada kohtunikele Oleg Savtsenko, Moris Puhkno, Aleksey Zaytsev, Jevgeni Derbenjov ja Kon-
stantin Jolkin rahvuskategooria kohtuniku kvalifikatsioonid. 
  

Järgmise koosoleku toimumise ajast teavitatakse juhatuse liikmeid täiendavalt. 

Kalle Klandorf    Jelena Kalbina 

______________________   _________________________ 
     
EPL juhatuse koosoleku juhataja  EPL juhatuse koosoleku protokollija  
17.02.2018     17.02.2018 
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