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Väljavõte protokollist. Protokolli originaal asub EPL arhiivis. 
 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-31/10/2018 

 

31.10.2018, Tallinnas 

 

Toimumise koht: Vabaduse väljak 7-603, Tallinn 

 

Algus kell 14.00 

Lõpp kell 16.00 

 

Juhatas:  Kalle Klandorf, EPL president 

Protokollis:  Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

 

Osalesid juhatuse liimed: 

Kalle Klandorf, EPL president 

Artur Sinilill, EPL juhatuse liige 

Gennadi Tolmatšov, EPL juhatuse liige 

Andrey Kostenkov, EPL juhatuse liige 

Valeri Konovalov, EPL juhatuse liige 

 

EPL juhatus oli koosolekul esindatud täies koosseisus 
 

Osalesid kutsutud külalised: 

Aleksander Pahmurko, kohtunike komisjoni esimees 

 

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

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 

PÄEVAKORD: 

1. Kohtunike tööst 

2. Poksijate lubamine EMV-le olenevalt sportlase kodakondsusest/elamisloast/passist 

3. Kohtunike tariifid kohalikel turniiridel 

4. Sergei Petrunini avalduse menetlemine 

5. Uue juhatuse tutvustamine, ülesannete jagamine ja kohustuste määramine juhatuse 

liikmetele, komisjonide moodustamine (treenerite komisjon ja distsiplinaarkomisjon) 

6. Alaliidu peasekretäri valimine ja kinnitamine 

7. 2019.aasta võistluskalendri plaan, sh. EMV ja TlnMV korraldamine 

8. Poksikoondiste moodustamine (koordinaatori roll koondise lõplikul komplekteerimisel) 

9. Võistlustel osalemise ja ettevalmistuskulude kompenseerimine (FISU, European Union 

MV, Sõjaväelaste MV, r/v turniirid) 

10. 2.-3.11.2018 AIBA kongress Moskvas 

11. Muud küsimused ja ettepanekud 
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1. Kohtunike tööst, - swiss-timing süsteemi kasutamisest 

Kohtunike komisjoni esimees avaldas muret seoses sellega, et swiss-timing (elektrooniline 

matside hindamise süsteem, mida kasutavad punktikohtunikud võistluste ajal) süsteemi 

koordinaatori tööd oskab täita vaid Karl Lemani poksitreener Aleksander Jegorov. Viimase 

haigestumise või muu põhjuse tõttu, mille pärast süsteemi koordinaator ei saa ilmuda võistlustele, 

swiss-timing süsteemi kasutamine osutub võimatuks ja matside hindamiseks on kohtunikud 

sunnitud kasutama pabersedeleid. Kohtunike esimees leidis, et süseemi kasutamist võiks õpetada 

AIBA* kategooria kohtunikule Aleksander Ganetskile, kellel on olemas ka vastav soov. 

Kohtunike komisjoni esimees avaldas muret süsteemi kasutamiseks vajaliku tehnika puudumise 

osas. Aleksander Jegorov kasutab oma isiklikku tehnikat (arvuti, kuvar, printer, pikendusjuhtmed 

jms.). Juhul, kui süsteemi kasutamist volitatakse kolmandale isikule, siis tekib ka vajadus vastava 

tehnika järele.  

OTSUS: 

1. Anda kohtunike komisjonile ülesande tagada veel vähemalt ühe kohtuniku väljaõppe 

swiss-timing süstemi kasutamiseks; 

2. Kohtunike komisjonil selgitada välja ja teatada peasekretärile kas ja millist tehnikat on vaja 

süsteemi kasutamiseks kolmanda isiku poolt; 

3. Peasekretäril hankida vastav tehnika ja korraldada selle üleandmist kohtunike komisjoni 

esindajale; 

 

2. Poksijate lubamine EMV-le olenevalt sportlase kodakondsusest/elamisloast/passist. 

Selleks, et välistada välismaalaste osavõtu EMV-test, kes ei ela Eestis, vaid saabuvad riiki nö 

turistidena, otsustas juhatus panna paika kindlad võistlustele lubamise kriteeriumid. 

 

OTSUS: 

1. EMV-tel võivad osaleda Eesti kodanikud ja Eesti elamisloa omavad välismaalased; 

2. Ülesandmisel peavad Eesti kodanikud esitama passi või ID-kaardi, välismaalased üksnes 

ID-kaardi; 

3. Peasekretäril tuleb alati kirjutada vastav nõue EMV juhendisse. 

 

3. Kohtunike tariifid kohalikel turniiridel 

Peasekretär selgitas, et kohtunike töö tariifid alaliidu poolt korraldatavatel võistlustel (EMV, 

TlnMV) on sätestatud EMV tehnilises juhendis. Samas, ei pea neid tariife võtma aluseks kohalike 

turniiride puhul, sest turniiride korraldajal ei pea alati olema võimalus maksta kohtunikele sama 

palju kui maksab alaliit. 
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OTSUS: 

1. EMV tehnilises juhendid määratud kohtunike tariifid on rakendatavad EMV ja TlnMV 

ajal. 

2. Kohalike turniiride puhul on kohtunike tariifid läbiräägitavad. Nendes lepitakse kokku 

iga kord eraldi. 

 

4.  Sergei Petrunini avalduse menetlemine 

EPL juhatusele laekus Sergei Petrunini avaldus, milles viimane palub vaadata üle tema suhtes 

langetatud otsus, millega peatati kohtuniku litsentsi ja üksnes tema tegutsemisõigused. 

 

OTSUS: 

1. Jätta jõusse varasemalt Sergei Petrunini suhtes langetatud otsus. 

2. Oodata ära EUBC Distsiplinaarkomisjoni otsuse (vastavasse instantsisse oli EPL sunnitud 

pöörduma põhjusel, et Sergei Petrunin süstemaatiliselt rikkus EPL juhatuse ja EPL 

kohtunike komisjoni otsused kohtuniku tegevuse ajutise peatamise osas).  

3. Mitte menetleda Sergei Petrunini avaldust tema volituste taastamiseks enne EUBC 

Distsiplinaarkomisjoni otsuse laekumist või/ja enne märtsi-/aprillikuud, mil toimub 

korraline EPL kohtunike komisjoni üldkoosolek. 

 

5. Uue juhatuse tutvustamine, ülesannete jagamine ja kohustuste määramine juhatuse 

liikmetele, komisjonide moodustamine (treenerite komisjon ja distsiplinaarkomisjon). 

Peasekretär õnnitles juhatuse liikmeid juhatusse valituks osutamise puhul ja tegi ettepaneku 

arutada juhatuse liikmete vastutusalad ning määrata alaliidu komisjonide koosseisud. Arutelu 

käigus jõuti järgmiste otsusteni (allpool). 

OTSUS: 

1. Iga juhatuse liige on konkreetse piirkonna esindaja ja koordinaator. Juhatuse liikmest 

esindaja kaudu on antud piirkonna klubil võimalik edastada juhatusele oma arvamused, 

ettepanekud ja küsimused.  

a. Ida-Eesti piirkonna (sh. Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Järvamaa) esindajateks on 

Gennadi Tolmatsov ja Andrey Kostenkov.  

b. Lõuna-Eesti (sh. Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, 

Viljandimaa, Pärnumaa) esindajaks on Artur Sinilill. 

c. Põhja-Eesti (sh Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa + saared) esindajaks on Valeri 

Konovalov. 

2. Juhatuse liikmetele määrati vastutusalad, mille arendamine hakkab edaspidi kuuluma 

nende pädevusse: 
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a. Poksiteemaliste uudiste ettevalmistamine ja avalikustamine vene keeles (sh. 

publikatsioonid, videoreportaazid jms.) ja muuviisiline poksi propageerimine 

infokanalites, treenerite koolitused (sh. koolitusmaterjalide ettevalmistamine, 

seminaride läbiviimine, videokoolituste tootmine jms.) – Gennadi Tolmatsov; 

b. Koolituste korraldamine ja läbiviimine (sh. koolitusmaterjalide ettevalmistamine, 

seminaride läbiviimine, õppematerjalide kaasajastamine jms.), EPL koondise 

koordineerimine (sh.ettevalmistamine ja lähetamine tiitlivõistlustele), suhtlus 

treeneritega - Artur Sinilill; 

c. Naiste poksi arendamine ja koordineerimine Eestis – Andrey Kostenkov; 

d. Suhtlemine poksiveteranidega - Valeri Konovalov. 

3. EPL treenerite komisjoni koosseis: 

a. Artur Sinilill – esimees 

b. Gennadi Tolmatsov -  liige 

c. Andrey Kostenkov - liige 

4. EPL distsiplinaarkomisjoni koosseis: 

a. Valeri Konovalov – esimees 

b. Jelena Kalbina – liige 

c. Artur Sinilill – liige 

d. Aleksander Pahmurko - liige 

5. EPL juhatus otsustas, et distsiplinaarkomisjoni liige peab ennast kohe asja menetlemisest 

taandama, kui ta on menetletava asjaga seotud või kui ta põhjendatult ei saa jääda asja 

lahendamisel erapooletuks või kui esineb muu asjaolu, mis annab alust kahelda tema 

erapooletuses. 

 

6. Alaliidu peasekretäri valimine ja kinnitamine.  

EPL president tegi ettepaneku valida alaliidu peasekretäriks senine peasekretär Jelena Kalbina.  

 

OTSUS: 

 

1. Kinnitada EPL peasekretäri ametisse Jelena Kalbina. 

 

7. 2019.aasta võistluskalendri plaan, sh. EMV ja TlnMV korraldamine. 

 

EPL peasekretär palus kõigil treeneritel edastada klubide poolt 2019.aastal korraldatavate 

võistluste toimumisajad, kohad ja võistlevate sportlaste vanusegrupid.  
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Samuti teatas peasekretär, et kooskõlas koondise koordinaatoriga ja lähtuvalt võistluspaikade 

kasutamise võimalustest on kujunenud järgmine alaliidu poolt korraldatavate võistluste kava: 

 

19.01-20.01 (L;P)   TALLINNA MV - Lasnamäe Spordikompeks, Pae 1, Tallinnas 

 

21.02-23.02  (N;R;L)  EESTI MV U19 (M+N) ja U40 (M+N)- Tallinnas, Kalevi 

Spordihall, Juhkentali 12  

 

29.03-31.03 (R;L;P)   EESTI MV U15 (M+N) ja U17 (M+N) - Rakveres, Rakvere 

Spordikeskus, Kastani pst 12 

 

2019.aasta võistluste kalenderplaan on käesoleva protokolli Lisa 2. 

 

 

OTSUS: 

 

1. Kinnitada EPL 2019.aasta võistluste kalenderplaan; 

2. Volitada peasekretäri viia kalendrisse jooksvad muudatused vastavalt vajadusele. 

 

8. Poksikoondiste moodustamine (koordinaatori roll koondise lõplikul komplekteerimisel). 

Väljakujunenud traditsiooni kohaselt koondised tiitlivõistlustele moodustatakse jooksva aasta 

Eesti meistritest. Kuid võib juhtuda nii, et meistriks tulnud sportlane jätab treenimise vahele ja 

kaotab vormi, mis oleks tal vajalik edukaks esinemiseks võistlustel. Samas kehakaalus aga mõni 

teine sportlane jätkab tõhusat ettevalmistust ning saavutab vormi, mis annaks temale rohkem 

võimalusi edukaks esinemiseks tiitlivõistlustel. 

 

OTSUS: 

 

Anda EPL koondise koordinaatorile õiguse lõplikuks koondiste koosseisude kinnitamiseks 

lähtuvalt tema hinnangust sportlase reaalsele ettevalmistustasemele, mitte üksnes sportlase 

meistritiitlit arvestades. 

 

 

9. Võistlustel osalemise ja ettevalmistuskulude kompenseerimine (FISU, European Union 

MV, Sõjaväelaste MV, r/v turniirid). 

Peasekretär palus juhatusel loetleda võistlusi, kuhu koondise lähetamisel on alaliit kohustatud 

finantseerima koondist lähetava treeneri transpordi ja akkreditatsiooni kulud täies mahus ning 

samuti kohtuniku akreditatsiooni täies mahus juhul, kui võistluste juhendiga on kohtuniku olek 

tiimi koosseisus on sätestatud kui kohustuslik. 

 

OTSUS: 

 

1. EPL poolt finantseeritavate võistluste alla kuuluvad Euroopa MV, Maailma MV ja 

Sõjaväelaste MV. Nende võistluste puhul finantseerib alaliit koondist lähetava treeneri 

transpordi ja akkreditatsiooni kulud täies mahus ning samuti kohtuniku akkreditatsiooni 

täies mahus juhul, kui võistluste juhendiga on kohtuniku olek tiimi koosseisus on 

sätestatud kui kohustuslik.  
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2. Rahvusvahelised võistlused, European Union, FISU (Üliõpilaste MM) EPL poolt 

finantseeritavate võistluste alla ei kuulu. Nende võistluste finantseerimine toimub üksnes 

juhul, kui alaliit on saanud vastavat projektitoetust, mille arvelt on võimalik korvata 

vastavad kulud. 

3. Sportlaste lähetamiskulude hüvitamine toimub EPL 3.06.2017 juhatuse otsuse „Poksijate 

premeerimise ja tiitlivõistlustele lähetamiskulude hüvitamise kriteeriumid“ alusel.  

 

 

10. 2.-3.11.2018 AIBA kongress Moskvas. 

Eesti Poksiliit osaleb 2-3.11.2018 peetaval AIBA korralisel kongressil Moskvas järgmises 

kooseisus: peasekretär Jelena Kalbina (hääletamisõigust omav delegaat) ja alaliidu juhatuse liige 

Artur Sinilill (delegaat ilma hääletamisõiguseta). Muuseas valitakse tulevasel kongressil AIBA 

president. Presidendi kohale kandideerib kaks kandidaadi,- praegune presidendi kohusetäitja, 

usbekk Gafur Rakhimov ja ASBC president, kazahh Serik Konakhbaev. Peasekretär palus 

juhatusel kujundada oma seisukohta toetatava presidendi kandidaadi osas.  

OTSUS: 

AIBA kongressil Moskvas 2.-3.11.2018 alaliit toetab Serik Konakhbaevi. 

11. Muud küsimused ja ettepanekud 

 

 
 
___________________     ___________________ 

 

Kalle Klandorf       Jelena Kalbina  

 

EPL koosoleku juhataja      EPL koosoleku protokollija  

31.10.2018       31.10.2018 

 

 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-31/10/2018 lisad:  

 

Lisa 1: EPL 31.10.2018 juhatuse koosoleku osalejate nimekiri koos allkirjadega;  

Lisa 2: EPL 2019.aasta võistluskalender;  
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Lisa 2 EPL juhatuse protokollile nr J-31/10/2018 
 

2019. võistluskalendri PROJEKT: 

 

19.01-20.01 (L;P)  TALLINNA MV - Lasnamäe Spordikompeksis, Pae 1, Tallinnas 

2.02    PSK Cup 

9.02    XX  Hans Kaiva poksiturniir  

21.02-23.02  (N;R;L) EESTI MV U19 (M+N) ja U40 (M+N)- Tallinnas, Kalevi 

Spordihallis, Juhkentali 12  

1-3.03.   Rv. turniir Olümpiakinnas  korraldajaTartu Ring 

9.03-17.03  Euroopa MV U23 vanuserühmas (s.o 18-22.aastased sportlased), 

Vladikavkaz, Venemaa 

23.03-24.03   JÜRI KUDRJASHOVI MEMORIAAL, Sillamäel 

29.03-31.03 (R;L;P)  EESTI MV U15 (M+N) ja U17 (M+N) - Rakveres, Rakvere 

Spordikeskuses, Kastani pst 12 

26.04-27.04   BARANOVI MEMORIAAL, Maardus 

Mai  Juunioride Euroopa MV (U17), eeldatavasti Rumeenias (otsustamisel nii 

linn kui  kuupäevad) 

Juuni-august  Koolinoorte Euroopa MV (U15) (otsustamisel nii riik kui ka 

toimumisaeg) 

September  Noorte Euroopa MV (U19) Bulgaarias (otsustamisel nii linn kui 

kuupäevad) 

02.-03.11   Jõhvi Box Open 

11-13.11.  Rv. poksiturniir "Poksiveteranide Karikad" korraldajad Poksiklubi Ring ja 

EPV Selts 

23.-24.11  lahtised Narva Open võistlused 

14-15.12   Tartu MV 

 


