
Kohtunike komisjoni üldkoosoleku protokoll nr K-24/03/2018 

                                                                                                23.03.2018, Narvas 

Toimumise koht: Inger hotelli konverentsiruum, Puškini 28, Narva 
Algus: kell 10.30 
Lõpp: kell 11.45 
Juhatas: Aleksander Pahmurko, Eesti Poksiliidu Kohtunike komisjoni esimees 
Protokollis: Aleksander Ganetski, EPL litsenseeritud kohtunik 
Töökeel: koososlek viidi läbi vene keeles, kohapeal oli tagatud tõlkimine vene 
keelest eesti keelde, kes avaldasid sellekohast soovi. 

Osalesid: 

1. Jakov Peterson - litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
2. Dmitri Melis (esindatud volitusega) – litsenseeritud EPL kohtunik hääleõigust 
omav isik. 
3. Aleksandr Ganetski – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
4. Vadim Nikoforov – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
5. Aleksander Pahmurko – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
6. Ivar Unt – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
7. Sergei Petrunin – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõgust omav isik. 
8. Gennadi Sljusarenko – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
9. Ruslan Moskaljov – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
10.Vassili Kamanin (esindatud volitusega) – litsenseeritud EPL kohtunik, 
hääleõigust omav isik. 
11. Mecheslav Minkevitš – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
12. Aleksandr Khakulenko (esindatud volitusega) – litsenseeritud EPL kohtunik, 
hääleõigust omav isik. 
13. Aleksei Zaitsev – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
14. Moris Puhno – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
15. Oleg Savtšenko – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
16. Alar Nääme (esindatud volitusega) – litsenseeritud EPL kohtunik, 
hääleõigust omav isik. 
17. Sergei Gusarov – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
18. Evgeni Derbenjov (esindatud volitusega) – litsenseeritud EPL kohtunik, 
hääleõigust omav isik. 
19. Konstantin Jolkin – litsenseeritud EPL kohtunik, hääleõigust omav isik. 
20.Andrei Slobodjanov – EPL kohtunike komosjoni kandidaat. 



Kohtunike komisjoni üldkoosoleku päevakord: 

 1. EPL kohtunike komisjoni liikmete kollektiivse avalduse Sergei Petrunini 
kohtunike komisoni liikmest väljaarvamise menetlemine.  
2.EPL kohtunike komisjonist liikmest väljaarvamine, kes ei  ole osavõtnud  
kohtunike tööst. 
3. EPL kohtunike komisjoni määruse p.6.19 muutmine. 
4. EPL kohtunike eksamite ja seminaride läbiviimine. 
5. Kohtunike ankeedi täitmine. 
6. Muud küsimused. 

Koosolekul osalenute nimekiri koos nende allkirjadega ja volitustega on 
käesoleva protokolli Lisa 1. 

EPL kohtunike komisjoni 26 liikmest on  kohal 19 liiget. Kvoorum on olemas. 
Sergei Petrunin  ilma koosolekult luba küsimata hakkas koosolekut filmima. 
Koosoleku juhataja pani selle küsimuse hääletamisele. 
KOOSOLEKU OTSUS: häältega 16 poolt 1 vastu ja 2 erapooletut  KEELATA 
KOOSOLEKU FILMIMINE. 

Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine. 

Koosoleku juhataja luges ette koosoleku päevakorra ja reglemendi. 
Viidi läbi avalik hääletus. 

OTSUS: 
Tulemusena 19 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut kinnitati kohtunike komisjoni 
juhataja, protokollija ja päevakord pakutud kujul. Kinnitati esinemise 
limiit 3 minutit. 

1.Kohtunike kollektiivse avalduse menetlemine 

EPL juhatus edastas EPL kohtunike komisjoni üldkoosolekule läbivaatamiseks 
kohtunike kollektiivse avalduse Sergei Petrunini kohta, kus kohtunikud paluvad 
välja arvata Sergei Petrunini EPL kohtunike komisjonist, seoses sellega, et 
kohtunik Sergei Petrunin käitub koollegide suhtes ebaviisakalt ja 
abaadekvaatselt. Kõnealune avaldus on käesoleva protokolli Lisa 2. 

Koosoleku juhataja luges ette avalduse. Koosolek kuulas ära Sergei Petrunini, 
Oleg Savtšenko, Jakov Petersoni, Vadim Nikiforovi, Mecheslav Minkeviši ja 
Konstantin Jolkini seisukohad. 



Koosoleku juhataja luges ette EPL juhatuse otsuse 17.02.2018, kus on märgitud 
mitte kaasata Sergei Petruninit kohtunikuna 2018.aastal alaliidu poolt 
korraldavatele võistlustele 2018 ja mitte lähetama rahvusvahelistele turniiridele. 

OTSUS: 

Tulemusega 15 poolt, 4 vastu ja 0 erapooletu – arvata  Sergei Pertunin välja 
EPL kohtunike komisjoni liikmetest 

1. Rahuldada kohtunike kollektiivne avaldus ja väljaarvata Sergei 
Petrunin EPL kohtunike komisjoni liikmest kuni 2021 aastani, kui 
toimib kohtunike komisjoni uue  juhatuse valimised. 

2. Lubada Sergei Petruninile esitada avaldus 2019 aastal toimuvale EPL 
kohtunike komisjoni üldkoosolekule kohtunike komisjoni liikme 
taastamiseks. 

3. Edastada käesolev otsus EPL juhatuse koosolekule. 
  

2. EPL kohtunike komisjoni liikmetest väljaarvamine 

OTSUS 

1. Ühehäälselt otsustati: välja arvata komisjoni liikmetest Rein Kruut 
(surma tõttu), Erkki Polli (läks treeneriks) ja Žori Nevetšerja (ei osale 
kohtunike töös). 
2. Jätta EPL kohtunike komisjoni Vello Kade ja Priidik Kippari                         
aukohtunike nimetamisega ilma hääleõiguseta. 

3. EPL kohtunike määruse p.6.19 muutmine. 

OTSUS 
Tulemusega 18 poolt, 0 vastu ja 1 erapooletu 

1. Kinnitada kohtunike määruse p.6.19 uus redaksioon: 

„EPL juhatuse poolt kinnitatud peakohtunik koostab ise kohtunike 
nimekirjad EPL poolt läbiviidavatele tiitlivõistlustele“ 



2. Esitada uus p.6.19 kohtunike määruse redaksioon EPL juhatusele 
kinnitamiseks. 

4.EPL kohtunike eksamite ja seminaride läbiviimine. 

OTSUS 
1. Ühehäälselt otsustati : seminarid läbiviia tiitlivõistlustel. 
2. Kohtunikud, kellel ei ole AIBA kategoorijat sooritavad eksamid AIBA 
eeskirjade tundmisest  iga  2 aasta järel. Eksamite maksumus on 10 eurot. 
3.Kohtunik, kes ei soorita eksamit, võetakse maha kohtuniku kategoorija. 

5 .Kohtunike ankeedid. 

OTSUS: 

1.Ühehäälselt otsustati läbiviija kohtunike anketide täitmine. 

6.Muud küsimused: 1. Andrei Slobodjanovi ja Vladislav Zarri kohtunike 
komisjoni liikmeks vastuvõtmine 

OTSUS: 

1.Ühehäälselt otsustati: võtta EPL kohtunike komisjoni liikmeks Andrei 
Slobodjanov. 
2.Vladislav Zarri komisjoni liikmeks vastuvõtmine läbivaadata peale 
eksami sooritamist. 

Koosoleku juhataja teatas, et päevakord on ammentatud ja kuulutas koosoleku 
lõppenuks. 

Aleksander Pahmurko                                                  Aleksandr Ganetski 
Koosoleku juhataja                                                          Koosoleku protokollija 

_________________                                                       ___________________ 
/allkirjastatud digitaalselt/                                              /allkirjastatud digitaalselt/ 

                                                              


