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Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-4/05/2018 

 

4.05.2018, Tallinnas 

 

Toimumise koht: Vabaduse väljak 7-603, Tallinn 

 

Algus kell 13.00 

Lõpp kell 15.30 

 

Juhatas: Kalle Klandorf, EPL president 

Protokollis: Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

 

Osalesid juhatuse liimed: 

Kalle Klandorf, EPL president 

Artur Sinilill, EPL juhatuse liige 

Andrey Kostenkov, EPL juhatuse liige 

Valeri Konovalov, EPL juhatuse liige 

Vadim Nikiforov, EPL juhatuse liige 

 

Puudusid juhatuse liikmed: 

Alar Nääme, EPL juhatuse liige 

 

Osalesid kutsutud külalised: 

Aleksander Pahmurko, kohtunike komisjoni esimees 

 

(Osalejate nimekiri koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1.) 
 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 

1. Ülevaade EPL kohtunike komisjoni üldkoosolekul vastuvõetud otsustest – ettekandja 

Aleksander Pahmurko, komisjoni esimees; 

2. Koolinoorte ja juunioride Eesti Meistrivõistlustel juhtunud intsidendist; 

3. Sergei Petrunini avaldus AIBA 3.tärni kohtunike koolitusele registreerimise kohta; 

4. Tiitlivõistlustele lähetatavate kohunike lähetamiskulude kompenseerimisest; 

5. Noorte võistluspunktide arvestamise korra täiendamisettepaneku menetlemine; 

6. EPL koondislastest: ülevaade koondislaste esinemisest 17.-26.04.2018 noorte Euroopa 

MV-tel Itaalias. Koondislaste koosseisud käesoleva aasta tiitlivõistlustel. Koondislaste 

ettevalmistus, – ettekandja Artur Sinilill, EPL koondise koordinaator; 

7. EPL liikmelisus (alaliidu liikmeskonnast väljaarvamine põhikirjast tulenevate kohustuste 

mittetäitmise tõttu); 

8. EPL 2018.aasta üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine; 

9. EPL peasekretärile volituste andmine EMV tehnilise juhendi täiendamiseks 

(kaasajastamiseks); 

10. Muud küsimused. 
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1. Ülevaade EPL kohtunike komisjoni üldkoosolekul vastuvõetud otsustest – ettekandja 

Aleksander Pahmurko, komisjoni esimees; 

Ettekandja tutvustas 23.03.2018 Narvas toimunud EPL kohtunike üldkoosoleku protokolli 

(kõnealuse dokumendi koopia on käesoleva protokolli Lisa 2).  

EPL kohtunike üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused: 

a. Rahuldada kohtunike kollektiivne avaldus ja arvata Sergei Petrunin EPL 

kohtunike komisjonist välja kuni 2021.aastani. 

b. Lubada Sergei Petruninil esitada avaldus tema liikmelisuse taastamiseks 

2019.aastal toimuvale EPL kohtunike komisjoni üldkoosolekule. 

c. Arvata EPL kohtunike komisjonist välja Rein Krut (surma tõttu), Erkki Polli 

(treeneriks ümberkvalifitseerumise tõttu) ja Zori Nevetserija (kohtunike töös 

mitteosalemise tõttu). 

d. Jätta EPL kohtunike komisjoni koosseisu hääletamisõigust mitteomavateks 

liikmeteks Vello Kade ja Priidik Kippari, omistades neile aukohtunike staatused. 

e. Kinnitada kohtunike põhimääruse p.6.19. uus redaktsioon: „EPL juhatuse poolt 

kinnitatud peakohtunik koostab ise kohtunike nimekirjad EPL poolt 

läbiviidavatele tiitlivõistlustele“. Esitada vastav muudatusettepanek EPL juhatusele 

kinnitamiseks. 

f. Otsustati viia EPL kohtunike seminarid läbi tiitlivõistluste ajal. 

g. Kohtunikel, kellel puudub AIBA r/v kategooria, tuleb iga 2 aasta järel  sooritada 

eksami AIBA eeskirjade tundmise kontrollimiseks. 

h. Otsustati kohtunikelt, kes ei ole suutelised eksamit sooritada, võtta ära kohtuniku 

kategooria. 

i. Arvata EPL kohtunike komisjoni koosseisu Andrei Slobodjanov ja Vladislav 

Zarri, viimane peab enne liikmeks astumist edukalt sooritama kohtunikueksami. 

 

OTSUS: 

1. Võtta informatsioon teadmiseks. 

2. Kinnitada kohtunike põhimääruse p.6.19. uus redaktsioon: „EPL juhatuse poolt kinnitatud 

peakohtunik koostab ise kohtunike nimekirjad EPL poolt läbiviidavatele tiitlivõistlustele“. 

Peasekretäril viia vastav muudatus EPL kodulehel avaldatud kohunike põhimäärusesse. 

 

2. Koolinoorte ja juunioride 2018.aasta Eesti MV-tel juhtunud intsidendist; 

2018.aasta koolinoorte ja juunioride Eesti Meistrivõistlustel Narvas leidis aset intsident, kus EPL 

liikmesklubi Narva PSK registreeris enda klubi poolt võistlema Venemaa kodakondsusega 

poksija Vladimir Yegin (selgus, et poksijal ei ole välismaalase ehk nõndanimetatud halli passi ning 

Eesti elamisluba). Klubi esindaja ei suutnud palutud tähtajaks esitada vajalikud dokumendid 
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 ega anda põhjendused oma käitumise õigustamiseks. Kaks EPL juhatuse liiget leidsid, et tegemist 

ei ole esimese rikkumisega, kus Narva PSK registreerib võistlustele väliskodaniku. 

(Narva PSK vastuskiri on käesoleva protokolli Lisa 3). 

OTSUS: 

1. Tühistada poksija Vladimir Yegini võistlustulemused. 

2. Karistusena kordusrikkumise eest võtta poksiklubi Narva PSK 2018.aasta tiitlivõistluste 

võistluspunktidelt maha 5 punkti. 

 

3. Sergei Petrunini avaldus AIBA 3.tärni kohtunike koolitusele registreerimise kohta; 

EPL juhatusele laekus AIBA 2.tärni kohtuniku kategooria omavalt Sergei Petruninilt palve 

registreerida teda 19.-24.06.2018 Saksamaal toimuvale AIBA 3.tärni kohtunike koolitusele.  

EPL  juhatus tutvus Sergei Petrunini kohta laekunud avaldustega (Vadim Nikiforovilt,  Aleksandr 

Ganetskilt, Sergei Petruninilt).  

Sergei Petrunini ja teiste kohtunike avaldused on käesoleva protokolli Lisa 4. 

OTSUS: 

1. Mitte registreerida Sergei Petruninit 19.-24.06.2018 Saksamaal toimuvale AIBA 3.tärni 

kohtunike koolitusele. 

2. Mitte takistada Sergei Petruninil osalemist AIBA ja EUBC tiitlivõistlustel ning AIBA 

koolitustel tema personaalse kutse korral AIBA R&J komisjoni poolt. 

3. Võtta muu informatsioon teadmiseks. 

 

4. EPL poolt tiitlivõistlustele lähetatavate kohunike lähetamiskulude kompenseerimisest; 

EPL peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele 2017.aastast rakendatavat tiitlivõistlustele sõitvate 

kohtunike lähetamiskulude kompenseerimise põhimõtet ja praktikat, kuid palus sellekohast 

alaliidu juhatuse kirjalikku ja dokumenteeritud otsust edaspidise asjaajamise hõlbustamiseks. 

OTSUS: 

1. Tiitlivõistlustele (EM, MM, kus kohtuniku lähetamine poksikoondise koosseisus on 

kohustuslik) lähetamiskulude kompenseerimine toimub EPL vahenditest ja seda järgmisel 

põhimõttel: alaliit kompenseerib kohtuniku akreditatsiooni kahekohalises toas. Transpordi- ja 

muud kulud tasub kohtunik ise. 

 

5. Noorte võistluspunktide avestamise korra täiendamisettepaneku menetlemine; 

Peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele EPL treeneritelt laekunud ettepanekut arvestada 

võistluspunktid ka nendele poksijatele, kes EMV-tel võistlevad II. (nõrgemas) grupis ja saavutavad 

seal 1.,2.,3 või 4.koha. Juhatus leidis, et sellisel juhul kaotavad need klubid, kelle poksijad 
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võistlevad I. ehk tugevamas grupis ja kes saavutavad seal 5.,6.,7.ja 8.koha, kuid neile 

võistluspunkte kõnealuste kohtade eest ei määrata. Juhatus leidis, et juhul, kui II.grupis hakatakse 

andma võistlupunkte esinelikule, tekib olukord, kus kõik klubid hakkavad  võistluste 

peakohtunikule avaldama soovi ja/või survet, et oma klubi poksija nõrgemasse gruppi registerida 

punktide saamise eesmärgil. 

OTSUS: 

Võimalusel arutada antud küsimust tulevasel EPL üldkoosolekul 2.06.2018, et saada teada kõigi 

või enamusklubide arvamust hilisema kriitika ja rahulolematuse vältimiseks. 

 

6. EPL koondislastest: ülevaade koondislaste esinemisest 17.-26.04.2018 noorte Euroopa 

MV-tel Itaalias, Assisi linnas. Koondislaste koosseisudest käesoleva aasta tiitlivõistlustel. 

Koondislaste ettevalmistusest. Ettekandja Artur Sinilill, EPL koondise koordinaator; 

EPL koondise koordinaator andis ülevaadet noorte koondislaste esinemisest 2018.aasta Euroopa 

MV-tel. Võistlustel osales 5 poksijat, - Stiven Aas, Semjon Kamanin, Maksim Ljubimov, Valeri 

Tsernoglavski, Aleksei Sersunov (esialgu oli registreeritud 6 sportlast, sh. Mark Andrejev, kuid 

haiguse tõttu ei saanud viimane võistlustele sõita), -  personaalse kutse saanud kohtunik Jakov 

Peterson ja koondise koordinaator Artur Sinilill.  Treener kiitis heaks Stiven Aasa esinemist 

(kaalus -81kg). Poksija saavutas kaks võitu, mille tulemusena täitis tingimused (pääses oma 

kaalukategoorias 8.parima poksija hulka) kvoodi saamiseks, mis andis talle edasipääsu 2018.aasta 

noorte Maailmameistrivõistlustele. Teised poksijad kaotasid esimeses avaringis, v.a Semjon 

Kamanin, kes kaotas teises avaringis. 

Noorte koondis aastal 2018: Stiven Aas, Semjon Kamanin, Mark Andrejev, Maksim Ljubimov, 

Valeri Tsernoglavski, Aleksei Sersunov. 

Täiskasvanute koondis aastal 2018: Kirill Serikov, Vlad Romanjuk, Semjon Karhanin, Hendrik 

Kont, Pavel Kamanin, Andrei Hartsenko, Deniss Kormilin, Eduard Piirisild, Igor Veressov,  

Juunioride koondis aastal 2018: Matvei Starikov, David Andrejev, Artur Danilov, Jana Vill. 

Käesoleval aastal plaanib koondise koordinaator viia läbi neli treeninglaagrit, - üks Soomes, kaks 

Tartus ja üks Narvas. 

Oma sõnavõtus märkis treener, et koondislastel jääb puudu individuaalsest ettevalmistusest. 

OTSUS: 

Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

7. EPL liikmelisus (alaliidu liikmeskonnast väljaarvamine põhikirjast tulenevate kohustuste 

mittetäitmise tõttu); 

Peasekretär juhtis alaliidu juhatuse liikmete tähelepanu viiele poksiklubile, kelle liikmelisuse 

kohta võiks alaliidu juhatus oma seisukohta kujundada. Need on Spordiklubi Kalev Boxing, 

Poksiklubi Mere, Tapa Poksiklubi, Spordiklubi Kombat ja Wiru Treening.  
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a). Aasta tagasi, 5.03.2017 toimunud EPL juhatuse koosolekul, menetleti Poksiklubi Mere 

avaldust, kus viimane taotles liikmelisuse peatamist. Alaliidu juhatus otsustas siis, et liikmelisust 

ei ole võimalik peatada, seda saab ainult lõpetada või jätkata. Põhjus, miks klubi soovis 

liikmelisust peatada, oli võimetus tasuda 2017.aasta liikmemaksu. Siis otsustas juhatus anda 

peasekretärile ülesande pidada poksiklubiga Mere läbirääkimisi liikmelisuse osas, lähtuvalt 

seisukohast, et liikmelisuse peatamine ei ole võimalik. Peasekretär võimaldas klubil arve tasumise 

edasilükkamist kuni vastavate rahaliste vahendite leidmiseni. 2018.aasta liikmemaksude 

väljastamisel selgus, et klubil jätkuvalt ei oma vahendeid ei vana arve maksmiseks ega uue arve 

tasumiseks. Lähtuvalt ülaltoodust leidis peasekretär, et poksiklubi Mere tuleb alaliidu 

liikmeskonnast välja arvata vältimaks võla edasist kasvu.  

b). Poksiklubil Kalev Boxing on tasumata 2018.aasta liikmemaks. Samuti on peasekretär 

teavitatud sellest, et klubil puudub poksisaal, treener, õpilased ja tegevus. 

Alaliidu peasekretär tegi mõlema poksiklubi (Kalev Boxing ja Kombat) juhatuse liikmele Ervin 

Kadele päringu, paludes selgitusi püstitatud probleemide kohta. Peasekretäri pöördumine ja 

sellele saadud vastuskiri on käesoleva protokolli Lisa 5.  

Klubi esindaja tunnistas, et poksiklubi Kalev Boxing on hetkel sunnitud klubi tegevuse peatama. 

c). Poksiklubil Kombat on tasumata 2017.aasta liikmemaks. Samuti ei osale klubi Eesti Poksiliidu 

üldkoosolekutel (liikmete osalemine alaliidu üldkoosolekutel on põhikirjast tulenev kohustus) ja 

klubi poksijad ei võistle alaliidu poolt korraldatavatel võistlustel.  

Klubi esindaja kinnitas klubi soovi jätkata liikmelisust alaliidu koosseisus ning juhtkonna 

valmidust tasuda 2017.aasta liikmemaks. Võla tekkimise põhjuseks sai toodud arve mittesaamine. 

“Alaliidu üldkoosolekul osalemine ei olnud paari viimase aasta jooksul olnud võimalik, kuna 

klubi juhatuse liikmed on olnud üldkoosoleku toimumise ajal seotud võistlustega”,- oli toodud 

vastuskirjas. 

d). Poksiklubil Tapa lasub võlg 2017 ja 2018.aasta liikmemaksude eest. Klubi poksijad ei 

võistle EPL poolt korraldatavatel võistlustel. Poksiklubi esindajad ei osale alaliidu 

üldkoosolekutel. 

e). Juhatuse koosoleku toimumispäeva seisuga lasub poksiklubil Wiru Treening Eesti 

Poksiliidu ees võlg summas 603.- eurot (sh. 2018.aasta liikmemaks). Enamus arvete tasumise 

tähtajast on möödunud üle 300 päeva. Poksiklubi Wiru ei ole üles näidanud soovi ega valmidust 

oma võlad likvideerida. 

OTSUS: 

1). Arvata Eesti Poksiliidu koosseisust välja poksiklubid Mere ja Kalev Boxing. 

2). Peasekretäril pidada läbirääkimisi poksiklubidega Wiru Treening ja Tapa nende võlgade 

likvideerimise osas. Juhul, kui järgmiseks alaliidu juhatuse koosolekuks (2.06.2018) klubide võlad 

jäävad endiselt likvideerimata ning klubide esindajad ei näita üles soovi ega valmisolekut pidada 

läbirääkimisi võlgade likvideerimise osas, arvata kõnealused klubid alaliidu koosseisust välja ning 

alaliidul pöörduda inkasso poole nimetatud võlgade sissenõudmiseks. 

3). Saata poksiklubile Kombat uuesti 2017.aasta liikmemaksu arve. Arve tasumisel säilitada klubi 

liikmelisust alaliidu koosseisus. 
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8. Eesti Poksiliidu 2018.aasta üldkoosolek 

8.1. Eesti Poksiliidu üldkoosolek toimub 2.juunil 2018 algusega kell 12.00 Susi hotelli 

konverentsiruumis.  

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  

 

8.2. Kalle Klandorf kinnitas oma soovi ja valmisolekut kandideerida EPL presidendi kohale. 

Juhatuse liikmed Artur Sinilill, Andrey Kostenkov, Valeri Konovalov, Vadim Nikiforov ja Alar 

Nääme (telefoni teel) kinnitasid samuti oma tahet kandideerida EPL juhatusse.  

8.3. 2017.aasta parimad poksiklubid kasvandike saavutatud tulemuste kohaselt: 

Parim noorte poksiklubi - Narva PSK, parim täiskasvanute poksiklubi - Järve Boxing.  

Parim noorte treener poksiklubide 2017.aasta tulemustest tulenevalt - Vassili Panov (PSK), parim 

täiskasvanute treener - Vladimir Zazogin (Järve Boxing).  

Parimad poksijad 2017.aasta tulemuste põhjal:  

Noorte vanuseklassi parim meespoksija Stiven Aas (Järve-Boxing).  

Juunioride vanuseklassis parim meespoksija Maksim Ljubimov (Järve Boxing).  

Koolinoorte vanuseklassis parim meespoksija Dmitri Protkunas (PSK).  

Koolinoorte vanuseklassis parim naispoksija Jana Vill (OMK).  

2017.aastal parimat meespoksijat täiskasvanute vanuseklassis ja parimaid naispoksijaid 

täiskasvanute, noore ja juunioride vanuseklassides ei nimetatud.  

OTSUS: 

1. Viia läbi EPL juhatuse üldkoosolek väljapakutud päevakorraga 2.06.2018 kl 12.00 Susi hotelli 

konverentsiruumis. Peasekretäril tegeleda üldkoosoleku ettevalmistamisega (ruumi ja tehnika 

broneerimine, üldkoosoleku kutsete saatmine alaliidu liikmesklubidele, toitlustuse tellimine, 

koosoleku materjalide ja ettekande ettevalmistamine, auhindade/tunnustusmeenete ja 

fotograafi teenuse tellimine jms). 

2. Tunnistada 2017.aasta parimaks noorte poksiklubiks Narva PSK, parimaks täiskasvanute 

kubiks Järve-Boxing, parimaks noorte treeneriks Vassili Panov, parimaks täiskasvanute 

treeneriks Vladimir Zazogin, parimaks noorpoksijaks Stiven Aas, parimaks juunioriks 

Maksim Ljubimov, parimateks koolinoorteks Dmitri Protkunas (meespoksijate seas) ja Jana 

Vill (naispoksijate seas). 

3. Võtta muu informatsioon teadmiseks. 
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9. EPL peasekretärile volituste andmine EMV tehnilise juhendi täiendamiseks 

(kaasajastamiseks); 

Eesti Poksiliidu peasekretär palus õiguste saamist EMV tehnilisse juhendisse vajalike jooksvate 

muudatuste sisseviimiseks, et tagada dokumendi asjakohasust ja korrektsust. 

OTSUS: 

Anda EPL peasekretärile Jelena Kalbinale volitused vajalike muudatuste sisseviimiseks kehtivasse 

EMV tehnilisse juhendisse (juhend on avaldatud EPL kodulehel juhatuste otsuste rubriigis). 

 

10. Muud küsimused. 

10.1. Alaliidu juhatusele tuli mitme treeneri poolt ettepanek algatada Rein Pajuri 

toetuskampaania.  

OTSUS: 

1. Peasekretäril algatada toetuskampaania poksiveterani Rein Pajuri rahaliseks toetamiseks. 

 

Eesti Poksiliidu president tänas kõiki produktiivse koosoleku eest ning kuulutas koosoleku 

lõppenuks.  

 

 
 
___________________     ___________________ 

 

Kalle Klandorf       Jelena Kalbina  

 

EPL koosoleku juhataja      EPL koosoleku protokollija  

4.05.2018       4.05.2018 

 

 

 

 

 

 

Allkirjastatud protokolli originaal koos lisadega asub EPL arhiivis. 
 

 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-04/05/2018 lisad:  

 

Lisa 1: EPL 4.05.2018 juhatuse koosoleku osalejate nimekiri koos allkirjadega;  

Lisa 2: EPL kohtunike komisjoni 23.03.2018 üldkoosoleku protokoll;  

Lisa 3: Poksiklubi Narva PSK juhatuse liikme vastuskiri peasekretäri päringule;  

Lisa 4: EPL kohtunike avaldused (Sergei Petrunin, Vadim Nikiforov, Aleksandr Ganetski); 

Lisa 5: Poksiklubi Kombat ja Kalev Boxing juhatuse liikme vastuskiri peasekretäri päringule. 

 


