
Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokoll nr 02/06/2019 
           2.06.2019 

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

Algus:    Kell 12.00 

Lõpp:    Kell 14.00 

Juhatas:  Kalle Klandorf, Eesti Poksiliidu president 

Protokollis:  Jelena Kalbina, Eesti Poksiliidu peasekretär 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algas kell 11.00. 

Koosolekul oli esindatud 18 hääleõiguslikku liiget (delegaati) 27-st. Lähtuvalt EPL põhikir-
jast, §23 üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

EPL 2.06.2019 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate reg-
istreerimisleht koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1. 

Tulenevalt põhikirjast paragrahv 22. Üldkoosolekut juhatab koosoleku juhatajana Liidu 
president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolekut juhtis alaliidu pres-
ident Kalle Klandorf. Teise juhataja valimiseks soovi ei avaldatud. 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tervitas kõiki ning juhatas üldkoosoleku sisse.  

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. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Kalle Klandorf tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakord, mis oli kõigile klubidele 
välja saadetud vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale (§20). 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 1. 2018.aasta parimate klubide/treenerite/sportlaste tunnustamine 

 2. Eesti Poksiliidu 2018.majandusaasta aruande kinnitamine 

 3. Muud küsimused 

Viidi läbi avalik hääletus.  

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati üldkoosoleku päevakord. 



3. Üldkoosoleku päevakorrapunkt 1: Parimate klubide/treenerite/sportlaste tun-
nustamine 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tunnustas 2018.aasta parimaid sportlasi, tree-
nereid ja klubisid vastavalt 2.06.2019 alaliidu juhatuse otsusele (juhatuse protokoll Nr. 
J-2/06/2019). 

2018.aasta parimad poksiklubid: 

2018.aasta parimaks noorte poksiklubiks nimetati taaskord Narva PSK. 

2018.aasta parimaks täiskasvanute poksiklubiks nimetati taaskord Järve Boxing. 

2018.aasta parimad poksitreenerid: 

2018.aasta parimaks noorte poksitreeneriks nimetati Vassili Panov (PSK). 

2018.aasta parimaks täiskasvanute poksitreeneriks nimetati Vladimir Zazogin (Järve Box-
ing). 

Tulemuslikeks 2018.aasta poksiklubideks noorte seas tunnistati: 
Poksiklubi Järve-Boxing 
Poksiklubi Sofron 

Tulemuslikeks 2018.aasta poksiklubideks täiskasvanute seas tunnistati: 
Poksiklubi Sofron 
Poksiklubi Kreenholm 

Lootust andvateks poksijateks tunnistati: 
1. Semjon Kamanin 
2. Mark Andrejev 
3. David Andrejev 
4. Maksim Ljubimov 
5. Robert Sibalov 
6. Givi Kaadze 
7. Kirill Serikov 
8. Valeri Tsernoglavski 
9. Semjon Karhanin 
10. Pavel Kamanin 
11. Stiven Aas 
12. Jana Vill 
13. Joosep Palm 
14. Dmitri Protkunas 
15. Matvei Starikov 
16. Artur Andrejev 
17. Anton Vinogradov 
18. Igor Antonov 
19. Jelizaveta Smirnova 

Anti välja järgmised tänukirjad: 

Hr. Gennadi Tolmatsovile silmapaistva panuse eest poksi populariseerimisel! 

Hr. Tõnu Pomerantsile hindamatu panuse eest poksivõistluste korraldamisel! 

Pr. Viivika Andreasele suurepärase koostöö eest poksivõistluste läbiviimisel! 

Hr. Janek Puusepale panuse eest poksi populariseerimisel ja osutatud abi eest Eesti 
Meistrivõistluste korraldamisel! 



OTSUS: 

Informatsioon võeti teadmiseks. 

      4. Päevakorrapunkt 2: Eesti Poksiliidu 2018.majandusaasta aruande kinnitamine 

Eesti Poksiliidu 2018. majandusaasta aruanne oli kõigile alaliidu liikmesklubidele elek-
troonsel kujul välja saadetud üks nädal enne alaliidu üldkoosolekut. 

Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina tutvustas 2018. majandusaasta tegevusaru-
annet. 

EESTI POKSILIIDU 2018. AASTA TEGEVUSARUANNE 

EPL poolt aastal 2018 korraldatud võistlused 

Aastal 2018 korraldas Eesti Poksiliit neljad võistlused: Tallinna Meistrivõistlused, kahed 
Eesti Meistrivõistlused (Tallinnas ja Narvas) ning Eesti Vabariigi sajanda juubeli tähistamise-
le pühendatud r/v poksiturniiri (Tallinnas, Tondiraba Jäähallis). 

Avatud Tallinna MV viidi läbi neljas vanusekategoorias. Võistlused toimusid ajavahemikul 
20.-21.01.2018 Lasnamäe Spordikomleksis (Pae 1, Tallinn) ja neil osales 94 poksijat 18-st 
alaliidu liikmesklubist. Olid esindatud nii pealinna poksiklubid kui ka klubid Ida-Virumaalt, 
Tartust ja Valgast. 

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 EMV U19 (M/N) toimusid ajavahemikul 
23.02.-25.02.2018 Tallinas, Kalevi Spordihallis, aadressil Juhkentali 12. Võistlustel osales 
89 poksijat 20-st liikmesklubist üle-Eesti, kellest 41 poksijat noorte (sh.9 naispoksijat) ja 
48 täiskasvanute (sh.9 naispoksijat) vanuseklassis. 

Täiskasvanute poksijate finaalimatsidest toimus taaskord TTV-delfi otseülekanne 
(https://tv.delfi.ee/live/sport/taispikkuses-poksi-eesti-meistrivoistlused?id=81253623). 

Varasemate EMV finaalid on samuti järelevaadatavad siit: 

EMV 2015: http://tv.delfi.ee/sport/ylekanded/taispikkuses-eesti-poksi-meistrivõistlustefi-
naalid?id=71176759  
EMV 2016: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/taispikkuses-poksiees-
timeistrivoistluste-finaalid?id=73809201  
EMV 2017: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/taispikkuses-poksi-
meistrivoistlustelpeeti-tuliseid-finaalmatse?id=77440910  

Juunioride U17 (M/N) ja koolinoorte U15 (M/N) EMV toimusid ajavahemikul 23.-25.03.2018 
Narvas. Kokku osales võistlustel 126 poksijat 14-st alaliidu liikmesklubist, kellest 80 poksi-
jat võistles juunioride klassis (sh.5 naissportlast) ja 46 poksijat - koolinoorte klassis (sh. 9 
naispoksijat). 

Eesmärgil tähistada Eesti Vabariigi suursugust tähtpäeva- sajandat juubelit - korraldas Eesti 
Poksiliit koostöös 8 alaliiduga ajavahemikul 17.02-18.02.2018 Tallinna Jäähallis r/v pok-
sivõistlust “Eesti Vabariik 100”. Turniir viidi läbi koolinoorte ja juunioride vanuseklassis. 
Võistlustel osales 57 noort. Poksiliit võõrustas sportlasi Leedust, et pakkuda meie sport-
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lastele konkurentsi koolinoorte ja juunioride EMV-te eel, ning hüvitas alaliidu liikmesklu-
bidele pool majutuse maksumusest iga kohaliku sportlase eest. 

Sportlaste ettevalmistus ja osavõtt 2018.aasta tiitlivõistlustest ja r/v turniiridest 

Saavutati hea koondislaste ettevalmistus, tänu Kultuuriministeeriumi; KULKA; HMN ja 
Tallinna linna toetustele suudeti lähetada Eesti poksikoondised noorte (nii U19 kui ka U23), 
koolinoorte ja juunioride Euroopa MV-tele ning noorte Maailma MV-tele, saavutati head ko-
had tiitlivõistlustel. 

2018.aastal on Poksiliit viinud läbi 6 treeninglaagrit. 2018.aastal tehtud töö tulemustest 
lähtuvalt oleme täheldanud, et tänu koondislaste paremale sh. tsentraliseeritumale ette-
valmistusele on juba toimunud ka positiivsed muutused. Näitena võime tuua Eesti U19 
koondislase Stiven Aasa resultatiivsust, kes osaledes 2018.aasta noorte EM-tel on saavu-
tanud kaks kindlat võitu, tänu millele on ta saanud ka vastava kvoodi noorte MM-l os-
alemiseks. Aas on väärikalt esindanud Eesti Vabariiki ka MM-l ning pidanud väga head 
tasavägist matsi, mille võites oleks meil otsetee veerandfinaalidesse (medalimatš). Hooli-
mata sellest, et sportlast sekundeerinud peatreeneri ja kohapeal olnud kolleegide arvates 
Aas kaotas küll esimeses raudis, kuid võitis kaks järgmist, on võitu siiski loovutatud 
ameeriklasele. Kohtunike endi lahkarvamusel oli matsi resolutsiooniks 3:2, ehk kaks kohtu-
niku andsid häält Aasale ja kolm - tema vastasele. Kahjuks tasavägiste matside puhul ongi 
praktikaks võidu loovutamine suurema ja tuntuma riigi esindajale. Küll aga jätkub Aasa et-
tevalmistus ka edaspidi ning meie kindel plaan on vähemalt Euroopa medal. Aas on ka 
tulevaste OM kandidaat. 

Jätkub noorte koondislaste tõhus ettevalmistustöö tähtsateks võistlusteks, 2018.aasta ti-
itlivõistluste tulemuste alusel toimub edaspidine sportlaste ettevalmistus. Sportlased said 
head võistluskogemust. Alates 2017.aasta kevadest ja tänapäevani toimuvad regulaarsed 
treeninglaagrid EPL koondise koordinaatori juhendamisel. Sportlastele kutsutakse tugevad 
sparringupartnerid välismaalt (EPL kannab nende kulud samuti). Paranemas on poksijate 
ettevalmistustase, tunduvalt enesekindlamateks on muutunud eesti poksijate esinemised 
ringis välismaal, tõhusamaks on muutunud klubide vaheline koostöö, mis kindlasti mõjub 
hästi edaspidisele koondislaste ettevalmistusprotsessile (koostöö tulemusena tagatakse 
koondislastele vastaste olemasolu, toimub kogemuste/teadmiste jagamine). Poksi kui 
spordiala maine on tunduvalt paranenud tänu alaliidu pressiesindaja tööle, koostööle mee-
diaga ning heal tasemel kohalike võistluste korraldamisele. Ka 2019.aastal jätkab alaliit 
samas suunas. Rohkem treeninglaagreid, koondislaste saatmisi välismaa treen-
inglaagritesse, välismaa sparringupartnerite kutsumine laagrite ajaks (enamjaolt Soomest 
ja Venemaalt), koostöö klubide vahel, pidevad kohtumised ja arutelud kõigi klubide 
treeneritega (vigade parandused), koostöö teiste poksiföderatsioonidega jms. 

Eesti poksijate tulemused Euroopa ja Maailmameistrivõistlustel aastal 2018 
5 - Aas - EM - M -81 kg – U19 - 20 osl 
9 - Aas - MM - M -81 kg – U19 - 22 osl 
9 - Tšernoglavski - EM - M -60 kg – U19 - 26 osl 
9 - Kamanin - EM - M -64 kg – U19 - 31 osl 
9 - Kamanin - EM - M -69 kg - U22 - 26 osl 
9 - Šeršunov - EM - M -75 kg – U19 - 28 osl 
9 - EM - Protkunas - M - 43 kg - U15 
9 - EM - Starikov - M - 54 kg - U17 

Eesti Poksiliit meedias 

Alaliidul on oma pressiesindaja, tänu kellele on poksiteemalised uudised pidevalt uudis-
teportaalides üleval. Alaliit teeb tõhusat koostööd postimees.ee ja delfi.ee uudistepor-



taalidega ning Tallinna Televisiooniga (otseülekanded poksivõistlustelt). Samuti kõik poksi-
teemalised artiklid avaldatakse alaliidu veebilehel (www.eestipoksiliit.ee) ja samuti EPL 
lehel sotsiaalvõrgustikus Facebook: www.facebook.com/eestipoksiliit. 

2018.aasta parimad 

2018.aasta parimad poksiklubid: 
2018.aasta parimaks noorte poksiklubiks nimetati taaskord Narva PSK. 
2018.aasta parimaks täiskasvanute poksiklubiks nimetati taaskord Järve Boxing. 

Tulemuslikeks 2018.aasta poksiklubideks noorte seas tunnistati: 
Poksiklubi Järve-Boxing 
Poksiklubi Sofron 

Tulemuslikeks 2018.aasta poksiklubideks täiskasvanute seas tunnistati: 
Poksiklubi Sofron 
Poksiklubi Kreenholm 

2018.aasta parimad poksitreenerid: 
2018.aasta parima noorte poksitreeneri tiitli pälvis taaskord Vassili Panov (Narva PSK). 
2018.aasta parima täiskasvanute poksitreeneri tiitli pälvis taaskord Vladimir Zazogin 
(Järve Boxing). 

Lootust andvateks poksijateks tunnistati: 

1. Semjon Kamanin 
2. Mark Andrejev 
3. David Andrejev 
4. Maksim Ljubimov 
5. Robert Sibalov 
6. Givi Kaadze 
7. Kirill Serikov 
8. Valeri Tsernoglavski 
9. Semjon Karhanin 
10. Pavel Kamanin 
11. Stiven Aas 
12. Jana Vill 
13. Joosep Palm 
14. Dmitri Protkunas 
15. Matvei Starikov 
16. Artur Andrejev 
17. Anton Vinogradov 
18. Igor Antonov 

Liikmelisus 

Aruandlusperioodi jooksul EPL liikmete arv vähenes kolme klubi võrra. Kui 2017.aasta 
31.detsembri seisuga kuulus alaliidu koosseisu 30 klubi, siis 2018.aasta lõpu seisuga 
kuulus alaliidu liikmeskonda 27 klubi. Liikmete arvu vähenemise põhjuseks osutus Eesti 
Poksiliidu põhikirjaliste kohustuste mittetäitmine, sporditegevuse puudumine ja/või 
rahaliste vahendite nappus liikmemaksude tasumisel. 

http://www.facebook.com/eestipoksiliit


Eesti Poksiliidu raamatupidaja Annika Pärg tutvustas 2018. majandusaasta finantsaru-
annet ning vastas jooksvatele küsimustele. 

Eesti Poksiliidu 2018. majandusaasta aruanne täies mahus on käesoleva protokolli lahuta-
matu osa (Lisa 2). 

Kõigile küsijatele olid antud ammendavad vastused ning Eesti Poksiliidu president Kalle 
Klandorf pani 2018.aasta majandusaasta aruande kinnitamine avalikule hääletamisele. 

OTSUS: 

Ühehäälselt (18 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut) kinnitati Eesti Poksiliidu 2018.majan-
dusaasta aruanne. 

      5. Päevakorrapunkt 3: Muud küsimused 

Muid küsimusi koosolekul ei tõstatatud.  

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf ja alaliidu peasekretär Jelena Kalbina vastasid 
kõigile kohalolijate küsimustele. Kui küsimuste voor oli lõppenud, kuulutas alaliidu 
president koosoleku lõppenuks ja tänas kõiki produktiivse koostöö eest.  

Kalle Klandorf      Jelena Kalbina 
EPL üldkoosoleku juhataja     EPL üldkoosoleku protokollija 

Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokolli nr. 02/06/2019 lisad: 

Lisa 1: EPL 2.06.2019 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate 
registreerimisleht koos volitustega 8 lehel; 
Lisa 2: Eesti Poksiliidu 2018. majandusaasta aruanne 13 lehel.


