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(Osalejate nimekiri koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1) 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. Jõhvi lahtiste MV ajal aset leidnud intsidendist; 
2. Poksikohtuniku Sergei Petrunini avalduse menetlemine; 
3. Poksikoondislaste ettevalmistus ja osalemine 2019.aasta tiitlivõistlustel; 
4. Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2018.aasta noorsportlaste tulemuste ja nende põhjal 

koostatud noortespordi tulemustabeli kinnitamine; 
5. Profipoksijate osavõtt amatöörpoksi võistlustest. EPL juhatuse 5.03.2017 (p.4) otsuse 

ülevaatamine ja selle täiendamine; 
6. EPL l i ikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise korra 

täiendamisettepaneku arutamine; 
7. Muud küsimused: 

7.1. Wiru Treeningu avalduse menetlemine EPL liikmeks astumise kohta; 
7.2. Eesti Poksiveteranide Seltsi avalduse menetlemine EPL liikmeks astumise kohta. 



1. Jõhvi lahtiste meistrivõistluste ajal juhtunud intsidendist 

EPL koondise koordinaatori Artur Sinilille sõnul käitus 3.-4.11.2018 Jõhvis toimunud Jõhvi lahtiste 
meistrivõistluste ajal AIBA*** r/v kategoriat omav Eesti Poksiliidu poksikohtunik Dmitri Melis 
vastuvõetamatul kujul, kui avaldas mõju nii poksijale Stiven Aasale vahetult enne tema ja Aleksei 
Sersunovi vahelise matskohtumise kui ka kõnealuse matsi hindanud punktikohtunike 
kolleegiumile. Artur Sinillile ütluste kohaselt  avaldas kohtunik sportlasele psühholoogilist mõju 
sellega, et vahetult enne matsi lähenes Stiven Aasale ja teatas talle võidukal toonil, et seekord 
Aasal tuleb leppida kaotusega ning tunnistada Sersunovi paremust. Sinilill rõhutas, et kohtunik ei 
tohi rääkida sportlasega vahetult enne matsi, eriti sellises kontekstis. Artur Sinilill leidis, et võidu 
loovutamine Stiven Aasa vastasele Aleksei Sersunovile oli väga suure tõenäosusega tingitud just 
Dmitri Melise poolsest punktikohtunikele avaldatud mõjust. Samuti näitas Artur Sinilill juhatuse 
liikmetele videosalvestust, millel oli jäädvustatud kohtunik Dmitri Melis Jõhvi lahtiste MV ajal jope 
taskust võetud viinapudelit meenutava pudeli seest jooki tarbimas.


Jõhvi lahtiste MV ajal peakohtuniku ülesandeid täitnud Aleksander Pahmurko sõnul ei saa ta tuua 
selgust tekkinud olukorrale, kuna kõnealuse matsi ajal oli tema tähelepanu keskendatud muudel 
tegemistel ning matsi otsast lõpuni ta ei jälginud. Küll aga nägi ta viimast raundi, kus tema 
hinnangul oli Aas oma vastasest võidukam. Peale matsi tulemuse kuulutamist tekkis ka 
Pahmurkol kahtlusi tulemuste õigsuses, mistõttu kutsus ta matsi järel enda juurde selgitusi andma 
Aasa-Sersunovi matsi hindanud punktikohtunikud ning küsitles neid matsi tulemuste osas. 
Pahmurko väitel kinnitasid kõik punktikohtunikud viimane kui üks, et nende otsus ei olnud 
langetatud võimaliku mõjutamise tulemusena vaid oli matsi ausa hindamise tulemus. Samuti 
rõhutas peakohtunik, et matsi tulemuste teatamise järel tulemuste vaidlustamise osas proteste 
sisse ei antud. Aleksander Pahmurko ei suutnud kommenteerida Dmitri Melisele esitatud kahtlust 
võistluste ajal alkohoolsete jookide tarbimise osas, kuna väitis, et ei näinud pealt, et kohtunik 
oleks võistluste ajal alkoholi tarbinud, samuti ei viitanud Dmitri Melise käitumine sellele, et viimane 
võis võistluste ajal tarbida alkoholi.


EPL president Kalle Klandorf rõhutas, et kohtunikud peavad käituma eeskujulikult ja suhtuma oma 
ülesannetesse kõrgendatud tõsiduse ja vastutusega, kõikvõimalikud meelelahutusüritused, kus 
tarbitakse alkoholi ja mis on korraldatud päev enne võistlusi, peavad lõppema varasemal kellaajal, 
et vältida alkoholi tarbimise järelnähtuste esinemist võistluspäeval. Kohtunikud ei tohi suhelda 
sportlastega võistluste ajal, et vältida kõikvõimaliku mõjutamise avaldamist poksijatele ja matside 
tulemustele. 


Dmitri Melis palus vabandust oma käitumise pärast ning samuti lubas paluda vabandust oma 
käitumisega riivanud sportlase käest. Alkoholi tarbimist võistluspäeval ta eitas, võimalike lõhnade 
päritolu ta põhjendas alkoholi jääknähtudega, mis olid tingitud eelmisel õhtul tarbitud jookidest. 
Alkoholi tarbimise episoodi jäädvustanud videosalvestist ta kahjuks ei suutnud kommenteerida 
ning jäi napisõnaliseks. Stiven Aasale psühholoogilise mõju avaldamise soovi ta eitas, poksijale 
öeldu ta põhjendas sooviga tekitada poksijal konkurentsiiha ja võidusoovi, mis võis kulmineeruda 
vaatamisväärse matsiga. Kohtunik eitas punktikohtunikele avaldatud mõju Aasa-Sersunovi matsi 
tulemuste väljakuulutamisel.


OTSUS:


* Võttes arvesse asjaolu, et Dmitri Melis tunnistas ausalt oma vigu ning lubas välistada 
analoogsete olukordade kordamist tulevikus, otsustas juhatus lugeda seda kergendavaks 
asjaoluks ning teha kohtunik Dmitri Melisele suulise noomituse.  

* Juhul, kui Dmitri Melis ei õpi oma vigadest ja analoogseid situatsioone kordub tulevikus 
veel, tuleb rakendada kohtuniku suhtes mõjusamad karistusmeetmed. 

* Juhatus rõhutas, et kohtunikud ei tohi suhelda sportlastega võistluste ajal, et vältida 
kõikvõimaliku mõjutamise avaldamist poksijatele ja matside tulemustele. Antud 
tingimuste täitmise järele peab ranget kontrolli teostama nii EPL kohtunike kolleegiumi 
juhatus, eeskätt selle esimees, kui ka võistluste ajal peakohtuniku ülesandeid täitev 
kohtunik. 



2. Poksikohtuniku Sergei Petrunini avalduse menetlemine 

EPL juhatusele laekus poksikohtuniku Sergei Petrunini avaldus, milles viimane palub enda välja 
arvamist Eesti Poksiliidu kohtunike komisjonist, millega soovib kaotada igasugust seost Eesti 
Poksiliiduga, mille järel tekib tal võimalus tegutseda iseseisvalt esindades välisvõitlustel ennast,  
kui AIBA litsentseeritud kohtunikku, mitte Eesti Poksiliitu.


OTSUS: 

* Rahuldada Sergei Petrunini avaldus (22.11.2018, protokolli Lisa 3) tema väljaarvamise 
kohta Eesti Poksiliidu koosseisust tema enda isiklikul soovil. Arvata Sergei Petrunin välja 
EPL kohtunike nimekirjast ning antud otsusega lugeda kohtuniku Sergei Petruninit Eesti 
Poksiliiduga mitteseotuna (edaspidi ei esinda kohtunik ei Eesti riiki ega EPLi). 

* Mitte takistada Sergei Petrunin osalemist kõikvõimalikel poksivõistlustel, juhul kui ta ei 
tegutse seal Eesti riigi või EPLi esindajana (vastasel juhul sekkuda). 

* Kõikvõimalikel poksivõistlustel kohtuniku ülesandeid täites ei tohi Sergei Petrunin 
tegutseda selle juures Eesti riigi või Eesti Poksiliidu esindajana. 

* Peasekretäril teha juhatuse otsus teatavaks AIBA peakontorile ning AIBA kohtunike 
osakonnale ning paluda Sergei Petrunini eemaldamist EPL kohtunike nimekirjast. Samuti 
teatada AIBA-le ja AIBA kohtunke komisjonile EPL soovist mitte takistada Sergei Petrunini 
osalemist poksivõistlustel, kus ta aga ei esinda Eesti riiki ega EPLi.  

* Mitte taotleda Sergei Petrunini AIBA r/v kohtuniku kategooria anuleerimist. Antud otsus 
teha samuti teatavaks AIBA peakontorile ja AIBA kohtunike komisonile. 

3. Poksikoondislaste ettevalmistus ja osalemine 2019.aasta tiitlivõistlustel 

EPL koondise koordinaator Artur Sinilill esitas EPL juhatusele poksikoondise 2019.aasta 
ettevalmistusplaani. Tänavu on kavas 5-6 treeninglaagrit, neist 4 toimub Eestis ja 2 välismaal 
(vähemalt üks neist toimub Venemaal, teine koht täpsustamisel). Kokku on tiitlivõistlustele 
ettevalmistust läbimas 14 kandidaati. Juunioriklassi koondise eest vastutavaks treeneriks on 
Albert Starikov, koolinoorte koondise eest vastutavaks treeneriks on Jevgeni Golovats. 
2019.aastal lähetab alaliit poksikoondised Euroopa MV-tele noorte (U23), juunioride (U17), 
koolinoorte (U15) ja noorte (U19) kategooriates. Samuti soovitakse osaleda Euroopa Mängudel 
ning täiskasvanute MM-l. 


OTSUS: 

Informatioon võeti teadmiseks.   

4. Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2018.aasta noortespordi tulemustabeli kinnitamine 

Eesti Poksiliidu peasekretär esitas juhatusele 2018.aasta liikmesklubide noortesportlaste 
tulemustabeli, mis on ka aluseks 2019.aasta noortespordi toetuse määramisel. Tabel on koostatud 
EPL liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise korra alusel, arvestades 
noorsportlaste 2018.aasta tulemusi Eesti MV-telt ning Euroopa ja Maailmameistrivõistlustelt. Tabel 
on eelnevalt läbinud kooskõlastusringi alaliidu liikmesklubide esindajatega ning selle käigus on 
võetud arvesse ja kontrollitud kõik alaliidu liikmesklubide esindajate poolt laekunud märkused ja 
tähelepanekud.


2018.aasta noortespordi tulemustabel on käesoleva protokolli Lisa 2. 

OTSUS: 

Kinnitada Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2018.aasta noortespordi tulemustabel, mille põhjal 
toimub 2019.aasta noortespordi toetuse protsentuaalne jaotus EPL liikmesklubide vahel. 



5. Profipoksijate osavõtt amatöörpoksi võistlustest. EPL juhatuse 5.03.2017 (p.4) otsuse 
ülevaatamine, täiendamine 

EPL juhatuse koosolekul 5.03.2017 oli võetud vastu järgmine otsus:


Otsustati, et Eesti sisestel võistlustel osalemiseks ei nõua alaliit poksija avaldust teisest 
võistlusspordialast loobumise kohta. Küll aga poksija tiitlivõistlustel osalemisel ja Eesti koondise 
koosseisu kuulumisel peavad tal olema tehtud kõik selleks vajalikud bürokraatilised toimingud 
(AIBA Tehnilised Reeglid, 2.2.2.1).


EPL juhatus leidis, et vastuvõetud otsus vajab täiendamist.


OTSUS: 

* Profipoksija tohib osaleda EPL võistlustel esimest korda ilma takistusteta. Temalt ei nõuta 
avaldust profipoksist loobumise kohta. Juhul kui ühe korra amatöörpoksi võistlustel 
võisteldes otsustab profipoksija naaseda tagasi profipoksi, ei ole tema järgmine võimalik 
tagasitulek amatöörpoksi (s.o teine kord osalemine amatöörpoksi võistlustel) lubatud. 

* Profipoksijana loetakse poksijat, kes on profipoksijate registris registreeritud kui 
profipoksija ja omab vastavat litsentsi. 

6. EPL l i ikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise korra 
täiendamisettepaneku arutamine 

Eesti Poksiliidu juhatusele laekus kaks EPL liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide 
arvestamise korra täiendamisettepanekut, kus soovitakse hakata arvestama võistluspunkte ka II. 
(s.o nõrgemas) grupis võistlevatele poksijatele. Teise ettepaneku kohaselt soovitakse lõpetada 
10p arvestamist EMV-si korraldanud klubidele.


Juhatus leidis, et II.grupis võistlevad poksijad on reeglina kogenematud ja reitingu alusel 
peakohtunku otsusega eemaldatud tugevast grupist. II.grupis võistluspunktide määramine võib 
tekitada olukorda, kus tugevad poksijad jäädes oma grupis V-VIII kohtadele ei saa punkte, selle 
eest aga nõrgema grupi sõelatud poksijad saavad loota lisapunktidele. Taoline olukord tekitab 
ebaausa konkurentsi klubide vahel, kus treenerid hakkavad tahtlikult suunama oma poksijaid 
tugevast grupist nõrgemasse, andes endale aru, et kui nende hinnangul ei ole klubi poksijal 
tugevas grupis sansi võidule, saab ta väiksema konkurentsi juures loota punktidele II.grupis.


Samuti leidis juhatus, et EMV korraldamine on tähtis osa poksi kui spordiala propageerimisel ning 
just tänu nende võistluste korraldamisele on teistele klubidele loodud võimalused noortespordi 
toetuse tarbeks punktide samiseks (just punktide kogumine ajendas klubisid tegema juhatusele 
antud ettepaneku). Juhatus leidis, et selleks, et stimuleerida klubide initsiatiivi võistluste 
korraldamisel on punktide arvestamine EMV läbiviimise eest vajalik ja tähtis.


OTSUS: 

Jätta EPL liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise kord muutmata 
kujul 

7. Muud küsimused 

7.1. Wiru Treeningu avalduse menetlemine EPL liikmeks astumise kohta 

EPL juhatusele laekus avaldus, milles spordiklubi Wiru Treening avaldas soovi astuda EPL 
liikmeks. Wiru Treening oli EPL liikmeskonnast välja arvatud 2018.aastal seoses klubil tekkinud 
võlgnevusega alaliidu ees kogusummas 603.- eurot ja mille spordiklubi eelmine juhtkond keeldus 
likvideerimast. Tänaseks päevaks on poksiklubil Wiru Treening vahetunud juhatus ning uus 



juhtkond avaldas soovi ja valmidust varasema juhatuse poolt tekitatud võlgade likvideerimiseks. 
Selle juures palus klubi juhatus võimalust tasuda võlg osade kaupa (203.- eurot koheselt, 200.- 
eurot veebruaris ja samapalju märtsis). EPL juhatuse 19.01.2019 koosoleku ajaks on Wiru 
Treening tasunud esimese osa (203 eurot) ning samuti liikmeks astumise maksu ja 2019.aasta 
liikmemaksu. Samuti on Wiru Treening esitanud kõik liikmeks astumiseks vajalikud dokumendid. 
Ainukeseks segavaks asjaoluks on fakt, et Wiru Treeningu poksitreeneril Rain Karlsonil on tänase 
päeva  seisuga kehtetu poksitreeneri litsents.


OTSUS: 

* Arvata Wiru Treening EPL liikmeskonda 
* Peasekretäril teostada kontroll Wiru Treeningu võlgade likvideerimise osas 
* Wiru Treeningul muretseda klubile kehtiva poksilitsentida treener hiljemalt 2019.aasta 

täiskasvanute ja noorte EMV-te esimeseks võistluspäevaks (21.02.2019). 

7.2. Eesti Poksiveteranide Seltsi avalduse menetlemine EPL liikmeks astumise kohta 

EPL juhatusele laekus avaldus, milles Eesti Poksiveteranide Selts avaldas soovi astuda EPL 
liikmeskonda.


Eesti Poksiveteranide Selts MTÜ esitas 18.01 kell 23:07 Eesti Poksiliidule avalduse, kus 
palus võtta Eesti Poksiveteranide Selts MTÜ vastu Eesti Poksiliidu liikmeks. Vaatamata sellele, et 
avaldus tuli niivõrd hilja, lisati selle menetlemine 19.01 Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku 
päevakorda ning menetleti muude küsimuste all. 

EPL juhatus tutvus kõigi laekunud dokumentidega ja leidis, et kõik vajalikud dokumendid on 
esitatud korrektselt.


Põhikirja p. 11 kohaselt liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud – mittetulundusühingutena 
tegutsevad spordi – ja poksiklubid, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad 
aktiivselt Liidu poksialases tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset 
liikmemaksu. Liidu liikmete põhikirjad peavad olema kooskõlas käesoleva põhikirjaga ja AIBA 
eeskirjadega. Liidu liikmesklubi liikmed saavad kuuluda Liitu ainult oma klubi kaudu. 
Liikmesklubide füüsilisest isikust liikmed võivad moodustada Liidu raames kogusid või ühendusi 
eriala, huviala või muu tunnuse järgi.  

Eesti Poksiliit, edaspidi Liit, ühendab poksi edendamiseks ja koordineerimiseks Eestis poksiga 
tegelevaid spordi- ja poksiklubisid. 

Eesti Poksiveteranide Selts MTÜ  liikmeks saamine oleks vastuolus põhikirja p.-ga 2, mille 
kohaselt Eesti Poksiliit ühendab poksi edendamiseks ja koordineerimiseks Eestis poksiga 
tegelevaid spordi- ja poksiklubisid. Eesti Poksiveteranide Selts MTÜ ei ole poksiga tegelev spordi-
või poksiklubi, mille tõttu Eesti Poksiveteranide Selts MTÜ ei saa olla Eesti Poksiliidu liige. 

Eesti Poksiliidu põhikirja p.-st 11 tulenevalt Eesti Poksiveteranide Selts MTÜ ei saa olla MTÜ Eesti 
Poksiliidu liige, sest ei vasta liikmele kehtestatud nõutele. 

OTSUS: 

Jätta Eesti Poksiveteranide Seltsi avaldust Eesti Poksiliidu liikmeskonda astumise kohta 
rahuldamata. 

Kalle Klandorf       Jelena Kalbina 

EPL juhatuse koosoleku juhataja    EPL juhatuse koosoleku protokollija


