
Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokoll nr 02/06/2018 

           2.06.2018 

Toimumise koht:  Marta konverentsiruum, Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn 

Algus:    Kell 12.00 

Lõpp:    Kell 15.00 

Juhatas:  Kalle Klandorf, Eesti Poksiliidu president 

Protokollis:  Jelena Kalbina, Eesti Poksiliidu peasekretär 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algas kell 11.00. 

Koosolekul oli esindatud 21 hääleõiguslikku liiget (delegaati) 27-st.  Samuti viibis koosolekul 16 külalist. 

Lähtuvalt EPL põhikirjast, §23 üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

Üldkoosolekule registreerimisel jagati delegaatidele välja 42 hääletussedelit (s.o 21 hääletussedelit 

Eesti Poksiliidu presidendi valimiseks ja 21 hääletussedelit juhatuse valimiseks, st. iga delegaat sai kaks 

hääletussedelit). 

EPL 2.06.2018 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate registreerimisleht 

koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1 ja külaliste registreerimisleht koos allkirjadega - Lisa 2. 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf juhatas sisse üldkoosoleku.  

1. Üldkoosoleku protokollija valimine 

Kalle Klandorf tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks alaliidu peasekretär Jelena Kalbina. 

Rohkem ettepanekuid ei esitatud.  

Viidi läbi avalik hääletus.  

OTSUS: 

Ühehäälselt valiti üldkoosoleku protokollijaks Jelena Kalbina. 

2. Häältelugemiskomisjoni liikmete määramine 

Kalle Klandorf tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeks alaliidu peasekretär Jelena 

Kalbina ja palus esitada veel kandidaate. Rohkem kandidaate ei esitatud. 

Viidi läbi avalik hääletus.  

OTSUS: 

Ühehäälselt valiti üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni ainsaks liikmeks Jelena Kalbina. 

3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Kalle Klandorf tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakord, mis oli kõigile klubidele välja 

saadetud vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale (§20). 



 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 1. Parimate klubide/treenerite/sportlaste tunnustamine 

 2. Eesti Poksiliidu 2017.majandusaasta aruande kinnitamine 

 3. Eesti Poksiliidu presidendi ja juhatuse liikmete valimine 

 4. Muud küsimused 

Viidi läbi avalik hääletus.  

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati üldkoosoleku päevakord. 

4. Päevakorrapunkt 1: Parimate klubide/treenerite/sportlaste tunnustamine 

 

4.1. Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tunnustas 2017.aasta parimaid sportlasi, treenereid 

ja klubisid vastavalt 4.05.2018 alaliidu juhatuse otsusele. 

2017.aasta parimad poksiklubid: 

2017.aasta parimaks noorte poksiklubiks nimetati Narva PSK. 

2017.aasta parimaks täiskasvanute poksiklubiks nimetati Järve Boxing. 

2017.aasta parimad poksitreenerid: 

2017.aasta parimaks noorte poksitreeneriks nimetati Vassili Panov (PSK). 

2017.aasta parimaks täiskasvanute poksitreeneriks nimetati Vladimir Zazogin (Järve Boxing). 

2017.aasta parimad poksijad: 

2017.aasta parimaks meespoksijaks noorte vanuseklassis nimetati Stiven Aas (Järve-Boxing). 

2017.aasta parimaks meespoksijaks juunioride vanuseklassis nimetati Maksim Ljubimov (Järve 

Boxing). 

2017.aasta parimaks meespoksijaks koolinoorte vanuseklassis nimetati Dmitri Protkunas (PSK). 

2017.aasta parimaks naispoksijaks koolinoorte vanuseklassis nimetati Jana Vill (OMK). 

2017.aastal parimat meespoksijat täiskasvanute vanuseklassis ja parimaid naispoksijaid täiskasvanute, 

noore ja juunioride vanuseklassides ei nimetatud. 

4.2. Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tunnustas 2017.aasta tulemuslikke poksiklubisid: 

2017.aasta tulemuslikeks poksiklubideks tunnistati: Olümp Maardu Poksiklubi Kalev, Spordiklubi 

Sofron, Poksiklubi Dünamo Tallinn, Spordiklubi Energia, Spordiklubi Evail-Athletics. 

4.3. Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tunnustas staažikamaid poksitreenereid, aktiivseid 

poksiveterane, silmapaistvaid (k.a tänaseks päevaks spordikarjääri juba ära lõpetanud) 

poksijaid. 

 



Eesti Poksiliidu tunnustusmeeneid saanute nimekiri on käesoleva protokolli Lisa 3.  

OTSUS: 

Informatsioon võeti teadmiseks. 

5. Päevakorrapunkt 2: Eesti Poksiliidu 2017.majandusaasta aruande kinnitamine 

Eesti Poksiliidu 2017. majandusaasta aruanne oli enne alaliidu üldkoosolekut saadetud kõigile 
liikmesklubidele välja elektroonsel kujul tutvumiseks ja seisukohtade võtmiseks. 
 
Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina tutvustas 2017. majandusaasta tegevusaruannet. 

EESTI POKSILIIDU 2017. AASTA TEGEVUSARUANNE 

Kohalikud võistlused 
 
2017. aastal korraldas Eesti Poksiliit kolmed võistlused: Tallinna Meistrivõistlused ja kahed Eesti 
Meistrivõistlused (Tartus ja Narvas). 
 
Avatud Tallinna MV viidi läbi kõikides vanusekategooriates. Võistlused toimusid ajavahemikul 18.-
19.02.2017 Lasnamäe Spordikomleksis (Pae 1, Tallinn) ja neil osales 80 poksijat 13-st alaliidu 
liikmesklubist. Olid esindatud nii pealinna poksiklubid kui ka klubid Ida-Virumaalt ja Tartust. 
Eesti Meistrivõistlused toimusid taaskord neljas vanusekategoorias, - U15 (koolinoored, 13-14 
aastased nais-ja meespoksijad), U17 (juuniorid, 15-16 aastased nais-ja meespoksijad), U19 (noored, 
17-18 aastased nais-ja meespoksijad) ja U40 (täiskasvanud, 19-40 aastased nais-ja meespoksijad). 
Täiskasvanute U40 (M/N) ja noorte U19 (M/N) Eesti Meistrivõistlused toimusid ajavahemikul 3.03.-
5.03.2017 Tartus, A. Le Coq Sport spordimajas, aadressil Ihaste tee 7. Võistlustel osales 90 poksijat 20-
st liikmesklubist üle-Eesti, kellest 48 poksijat noorte (sh.12 naispoksijat) ja 42 täiskasvanute (sh.10 
naispoksijat) vanuseklassis.  
 
Vaatamata sellele, et poksijate osavõtt EMV-test ei olnud ehk kõige kõrgem 2017.aastal, üllatas 
meeldivalt täiskasvanud naispoksijate suur huvi võistluste vastu. Võrdluseks,- 2016.aastal osales EMV 
kategoorias U40 vaid 3 naispoksijat ning sportlaste erinevatesse kaalukategooriatesse kuulumise tõttu 
võistluspaare moodustada ei õnnestunudki. Seekord peeti täiskasvanute naiste vanuseklassis kaks 
kohtumist poolfinaalis ja lausa neli kohtumist finaalis. Täiskasvanute naispoksijate kasvav huvi poksi 
vastu on ehk tingitud fitnesspoksi populaarsuse kasvust spordiklubides. Noorte vanusekategooriasse 
kuuluvate naispoksijate huvi EMV vastu on jäänud eelmise aastaga võrreldes samale tasemele 
(2016.aastal võistles EMV U19 klassis samuti 12 naispoksijat). 
 
Meeste eliitklassis oli täitmata kaks kõige kergemat kehakaalu (kuni 49kg ja kuni 52kg), kõikides teistes 
kehakaaludes võistles vähemalt kaks meespoksijat. Seega peeti matse 8-s kehakaalus. Kõige tihedam 
konkurents esines kategooriates kuni 64kg (6 poksijat kaalus) ja kuni 81kg (7 poksijat kaalus). Kui aasta 
varem esines superraskekallaste kategoorias kõrge konkurents (7 poksijat kaalus), siis aastal 2017 oli 
kategoorias 91+kg meistritiitli nimel valmis võistlema vaid neli meessportlast. Hõrenes konkurents ka 
kehakaalus kuni 75kg. Kui 2016.aastal oli kehakaalu täituvus 6 poksijat, siis aastal 2017 langes see arv 
4-ni. Täiskasvanute naiste tihedaim konkurents esines kehakaalukategooriates -60kg (3 poksijat) ja  -
64kg (3 poksijat). Kehakaalus kuni 69kg toimus üks kohtumine. Teistes kehakaalu kategooriates 
naispaare moodustada ei õnnestunud. 
 
Meeste noorte klassis olid täidetud kõik 10 kehakaalu, kuigi kategooriates kuni 49kg ja kuni 91kg oli 
registreeritud vaid üks poksija per kaal ja konkurentsi puudumise tõttu matse ei peetud. Kõige kõrgem 
konkurents meeste noorte klassis esines kategoorias kuni 69kg (7 meespoksijat kaalus), neile järgnesid 
-75kg ja -81kg, kus mõlemas võistles 5 meesspoksijat. Naiste noorte klassis oli tihedaim konkurents 



kaalus -64kg (4 naispoksijat), kohtumisi peeti ka kehakaaludes -54kg, -69kg ja -81kg (kõigis oli 
registreeritud 2 naispoksijat per kaal). 
Eesti meistrivõistlused juunioride U17 (M/N) ja koolinoorte U15 (M/N) vanuseklassides toimusid 
ajavahemikul 14.-16.04.2017 Narva linnas. Kokku osales võistlustel 125 poksijat 14-st alaliidu 
liikmesklubist, kellest 62 poksijat võistles juunioride klassis (sh.7 naissportlast) ja 63 poksijat - 
koolinoorte klassis (sh. 6 naispoksijat). 
 
Juunioride vanusegrupis olid täidetud kõik 13 kategooriat. Tihedaim konkurents esines kategoorias 
kuni 60kg (maksimaalne täituvus - 8 poksijat), sellele järgnes kuni 75kg (7 poksijat kaalus) ning kuni 
66kg ja kuni 70kg (mõlemas 6 poksijat per kaal). Kõikides kehakaaludes oli peetud vähemalt üks 
kohtumine, mis tähendab, et ükski poksija ei tulnud meistriks ilma matsita. Madalaim konkurents 
esines neljas kõrge kergemas kategoorias, -46kg, -48kg, -50kg ja -52kg (kaks poksijat per kaal). Naiste 
juunioride klassis esines konkurents vaid kehakaalus kuni 60kg (3 poksijat). Teistes kehakaaludes 
naispaare moodustada ei õnnestunud. 
 
Meeste U15 vanuseklassis võistlesid poksijad pea kõigis,- ehk 17 kaalukategoorias (kokku koolinoorte 
vanuseklassis on 18 kehakaalu kategooriat). Konkurentsi puudumise tõttu on meistriks ilma matsita 
tuldud kahes kategoorias (-40kg ja -65kg). Tihedaim konkurents esines kehakaalus kuni 48kg 
(maksimaalne täituvus - 8 poksijat kaalus), sellele järgnesid kategooriad -62kg (6 poksijat kaalus), -50kg 
(5 poksijat), -54kg (5 poksijat), -68kg (5 poksijat). Naiste koolinoorte klassis esines konkurents vaid 
kehakaalus kuni 54kg (2 poksijat). Teistes kehakaaludes naispaare moodustada ei õnnestunud. 
 
Eesti poksijate tulemused Euroopa ja Maailmameistrivõistlustel 
42.TÄISKASVANUTE (U-40) EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED 
14.-25. juuni, Harkov (Ukraina) 
Kuni 64 kg 17. Semjon Karhanin 
Kuni 69 kg 17. Andrei Hartsenko 
Kuni 75 kg 17. Artur Zarva 
 
15.EUROOPA KOOLINOORTE (U-15) MEISTRIVÕISTLUSED 
17.–26. juuli, Valcea (Rumeenia) 
Kuni 40 kg 9. Dmitri Protkunas 
Kuni 48 kg 17. Matvei Starikov 
Kuni 50 kg 9. Jegor Tomin  
Kuni 52 kg 9. Vadim Kitskerkin 
 
EUROOPA JUUNIORIDE (U-17) MEISTRIVÕISTLUSED 
17.–26. september, Albena (Bulgaaria) 
Kuni 50 kg 9. Mark Andrejev 
Kuni 60 kg 9. Semjon Kamanin 
Kuni 66 kg 5. Maksim Ljubimov 
Kuni 75 kg 9. Robert Sibalov  
 
EUROOPA NOORTE (U-19) MEISTRIVÕISTLUSED 
20.–29. oktoober, Antalya (Türgi) 
Kuni 69 kg 17. Pavel Kamanin 
Kuni 75 kg 9. Eduard Piirisild 
Kuni 81 kg 9. Stiven Aas 
Kuni 91 kg 9. Vladislav Hairov 
 
Koondislaste ettevalmistus, treeninglaagrid 



5.03.2017 sai Poksiliidu koondisele määratud uus koordinaator - Artur Sinilill, tänu kellele on 
koondislaste treeninglaagrid hakkanud toimuma regulaarselt, laagritesse on hakatud kutsuma 
sparringupartnereid välismaalt ning sportlaste ja treenerite tagasiside treeninglaagrite korralduse osas 
on olnud ainult positiivne (tehtud osavõtjate küsitlused).  
Esimene laager toimus 14.-20. augustil Narvas, kus osales 22 poksijat, neist 4 Venemaalt, Pihkvast. 
 
Teine laager toimus 6.-8. oktoobril Tartus. Laagris osales 18 poksijat, neist 5 poksijat Venemaalt, 
Pihkvast. 
 
Aastast 2017 toetab alaliit liikmesklubide poksijate osalemist alaliidu poolt korraldatud 
treeninglaagrites, kompenseerides iga poksija osavõtukuludest 50% (sh. majutus/toitlustus). Laagri 
jaoks kasutatavate ruumide rendikulud katab alaliit 100%-selt kinni. Samuti finantseerib Poksiliit  meie 
poksijatele sparringupartneriteks kutsuvate välissportlaste transpordi-ja treeninglaagri osavõtukulud 
täies mahus. 
 
Alates 6.09.2014 (alaliidu praeguse presidendi ja juhtkonna ametisse astumisest) kompenseerib alaliit 
tiitlivõistlustele lähetatava koondise peatreeneri kulud (akkreditatsioon, transpordikulud) täies mahus. 
Samuti on hakatud kompenseerima ka tiitlivõistlustele koondisega kaasas sõitva rahvusvahelise AIBA 
kategooria kohtuniku akkreditatsioonikulud täies mahus.  
 
Aastal 2017 tellis alaliit koondislastele uued EPL ja Eesti Vabariigi sümboolikaga dressid ja 
võistlusvormid, mida koondislased saavad tasuta kanda tiitli- ja r/v võistlustel (kandmine ja 
postituskulud üle-Eesti on kõigile koondislastele tasuta). 
 
Aastal 2017 (5.03.2017) on Eesti Poksiliit tõstnud poksikohtunike töötasude tariifid. 16.04.2017 
kinnitas kohtunike komisjoni üldkoosolek kohtunike komisjoni määruse ja valis kohtunike komisjonile 
kolmeliikmelise juhtkonna. Tänu sellele on kohtunike töö muutunud reguleeritumaks, 
tsentraliseeritumaks ja iseseisvamaks. 
 
3.06.2017 kinnitas Eesti Poksiliidu juhatus “sportlaste premeerimise ja tiitlivõistlustele 
lähetamiskulude kompenseerimise kriteeriumid”, mis võimaldavad koondislastel tulenevalt nende 
resultaadist saada alaliidu poolset tiitlivõistlustele lähetamiskulude finantseerimist ja premeerimist.  
 
2017.aasta parimad 
 
2017.aasta parimad poksiklubid:  
2017.aasta parimaks noorte poksiklubiks nimetati Narva PSK. 
2017.aasta parimaks täiskasvanute poksiklubiks nimetati Järve Boxing. 
 
2017.aasta parimad poksitreenerid: 
2017.aasta parimaks noorte poksitreeneriks nimetati Vassili Panov (PSK). 
2017.aasta parimaks täiskasvanute poksitreeneriks nimetati Vladimir Zazogin (Järve Boxing). 
 
2017.aasta parimad poksijad: 
2017.aasta parimaks meespoksijaks noorte vanuseklassis nimetati Stiven Aas (Järve-Boxing). 
2017.aasta parimaks meespoksijaks juunioride vanuseklassis nimetati Maksim Ljubimov (Järve 
Boxing). 
2017.aasta parimaks meespoksijaks koolinoorte vanuseklassis nimetati Dmitri Protkunas (PSK). 
2017.aasta parimaks naispoksijaks koolinoorte vanuseklassis nimetati Jana Vill (OMK). 
2017.aastal parimat meespoksijat täiskasvanute vanuseklassis ja parimaid naispoksijaid täiskasvanute, 
noore ja juunioride vanuseklassides ei nimetatud. 



 
Liikmelisus 
 
Mulluse aastaga võrreldes kasvas EPL liikmete arv kahe liikmesklubi võrra suuremaks. Kui 31.12.2016 
seisuga oli EPLi koosseisus 28 klubi, siis 31.12.2017 seisuga tõusis see 30-ni.  
 
Eesti Poksiliidu raamatupidaja Annika Pärg tutvustas 2017. majandusaasta finantsaruannet. 

Eesti Poksiliidu 2017. majandusaasta aruanne täies mahus on käesoleva protokolli lahutamatu osa (Lisa 
4). 
Aruande osas kohalolijatel küsimusi ega vastuväiteid ei tekkinud ning Eesti Poksiliidu president Kalle 
Klandorf pani 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine avalikule hääletamisele. 
 
OTSUS: 
 
Ühehäälselt (21 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut) kinnitati Eesti Poksiliidu 2017.majandusaasta aruanne. 
 

6. Päevakorrapunkt 3: Eesti Poksiliidu presidendi ja juhatuse liikmete valimine 
 

6.1. Eesti Poksiliidu presidendi valimine 
 
Üldkoosolekul esitati Eesti Poksiliidu presidendi kandidaadiks senine alaliidu president Kalle Klandorf. 
Rohkem kandidaate ei esitatud. Kalle Klandorf andis oma nõusoleku kandideerima alaliidu 
presidendiks.  
 
Viidi läbi salajane hääletus. Anti välja 21 sedelit (üldkoosoleku alguses). Tagastati 21 sedelit. Nende 
hulgas rikutuid sedeleid ei olnud.   
 
OTSUS: 
 
Tulemusena 20 häält poolt ja 1 hääl vastu valiti Eesti Poksiliidu presidendiks Kalle Klandorf. Kalle 
Klandorf tänas kõiki usalduse ja toetuse eest. 
 

6.2. Eesti Poksiliidu juhatuse liikmete valimine 
 
Kalle Klandorf luges ette kandidaatide nimed, keda pakus välja praegune alaliidu juhatus: 
 

1. Artur Sinilill 
2. Valeri Konovalov 
3. Andrey Kostenkov 
4. Vadim Nikiforov 
5. Alar Nääme 

 
Saalist pakuti välja veel järgmisi kandidaate: 
 

6. Aleksander Pahmurko 
7. Jevgeni Golovats  
8. Albert Starikov 
9. Nikolai Bobkov 
10. Gennadi Tolmatsov 

 
Kõik kandidaadid andsid oma nõusoleku juhatusse kandideerimiseks. 



 
Viidi läbi salajane hääletus. Iga hääletaja võis valida ainult 6 kandidaati (50% ülesseatud kandidaatide 
arvust+1). Anti välja 21 sedelit (üldkoosoleku alguses). Tagastati 21 sedelit. Nende hulgas 1 rikutud 
sedel.   
 
Hääletamise tulemus: 
Artur Sinilill – 19 poolthäält; 
Valeri Konovalov - 14 poolthäält; 
Gennadi Tolmatsov - 14 poolthäält; 
Andrey Kostenkov – 11 poolthäält; 
Albert Starikov – 10 poolthäält; 
Jevgeni Golovats - 9 poolthäält; 
Aleksander Pahmurko - 8 poolthäält; 
Alar Nääme - 7 poolthäält; 
Vadim Nikiforov - 6 poolthäält; 
 
Tulenevalt Eesti Poksiliidu põhikirjast (§28) juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks üleseatud 
kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole 
üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest. Häälte võrdsel jagunemisel toimub ümber 
hääletamine. Juhatuse üheks liikmeks on president, kes korraldab juhatuse tegevust. President 
valitakse teistest liikmetest eraldi. 
 
OTSUS: 
 
Eesti Poksiliidu juhatuse liikmeteks valiti (lisaks presidendile): 
 
Artur Sinilill – 19 poolthäält; 
Valeri Konovalov - 14 poolthäält; 
Gennadi Tolmatsov - 14 poolthäält; 
Andrey Kostenkov – 11 poolthäält; 
 
Seega on Eesti Poksiliidu uus juhatus 5-liikmeline, mis on kooskõlas alaliidu põhikirjaga (§27). 
 

7. Päevakorrapunkt 4: Muud küsimused 
 
Muid küsimusi koosolekul ei tõstatatud.  
 
Eesti Poksiliidu president tänas kõiki produktiivse koosoleku eest ning kuulutas üldkoosoleku 
lõppenuks. 
 
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kalle Klandorf        Jelena Kalbina 
EPL üldkoosoleku juhataja      EPL üldkoosoleku protokollija 
 
Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokolli nr. 02/06/2018 lisad: 
 
Lisa 1: EPL 2.06.2018 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate 
registreerimisleht koos volitustega; 
Lisa 2: EPL 2.06.2018 üldkoosolekul osalenud külaliste registreerimisleht;  
Lisa 3: EPL tunnustusmeeneid saanute nimekiri; 
Lisa 4: Eesti Poksiliidu 2017. majandusaasta aruanne; 


