
EESTI POKSILIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  NR. J-2/06/2019-1 

Tallinnas, 2.06.2019 

Toimumise koht: 	 Jüri konverentsiruum, Hotell Susi, Peterburi tee 48, Tallinn 
Algus:	 	 	 9:00 
Lõpp:	 	 	 10:30 
Juhatas:	 	 Kalle Klandorf, EPL president 
Protokollis:	 	 Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

Osalesid juhatuse liikmed:	 	 Kalle Klandorf  
	 	 	 	 	 Gennadi Tolmatsov 
	 	 	 	 	 Valeri Konovalov 
	 	 	 	 	 Andrey Kostenkov 
	 	 	 	 	 Artur Sinilill 
	 	 	 	 	  
Koosolekul osales alaliidu juhatus täies koosseisus.	  

(Osalejate nimekiri koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1) 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. 2018.aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite valimine;  
2. 2018.a majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine juhatuse poolt; 
3. EPL koondise ettevalmistus - Artur Sinilill;  
4. Poksiveteranide juubelid. Ülevaade Rein Pajuri 80.juubeli tähistamisest; 
5 . K o h t u n ke t ö ö t a s u d e ü l ev a a t a m i n e j a n e n d e t õ s t m i n e ( h t t p : / /
www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2018/08/Eesti-MV-tehniline-
juhend.pdf) 
6. Muud küsimused   

Päevakorrapunkt 1: 2018.aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite valimine 

Eesti Poksiliidu peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele 2018.aasta edukamate noorte- ja 
täiskasvanute poksiklubide nimekirjad, mis olid koostatud 2018.aasta tulemuste põhjal ning toetudes 
Eesti Poksiliidu liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise korra põhjal koostatud 
klubide edetabelile.  

Parimate täiskasvanute (U40) ja noorte (liidetud kolm vanusekategooriat U19, U17, U15) poksiklubide 
määramisel lähtuti poksiklubide kasvandike 2018.aasta tulemustest. Parimateks poksiklubideks 
osutusid valituks need klubid, mis said teistest kõige rohkem tulemuspunkte. Parimate treenerite 
valimisel lähtuti põhimõttest, et parim täiskasvanute poksijate treener on 2018.aasta parima 
täiskasvanute poksiklubi tiitli võitnud klubi peatreener, sama põhimõtte rakendati ka parima noorte 
poksitreeneri valimisel.  

Mõlemas vanuserühmas (täiskavsanud U40 ja noored U19+U17+U15) teise ja kolmanda koha 
saavutanud poksiklubisid tunnistati tulemuslikeks poksiklubideks.  
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EPL juhatuse liige Gennadi Tolmatsov tegi ettepaneku tunnistada edaspidi parimaid poksiklubisid 
igas noorte vanuseklassis eraldi (st. ühe tiitli asemel luua kolm, - parim noorte (U19) poksiklubi, parim 
juunioride (U17) poksiklubi ja parim koolinoorte (U15) poksiklubi). Ettepanek kiideti heaks. 

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 Boxing). 

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

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

Parimate sportlaste määramisel otsustati sel korral taganeda tavapraktikast, kus igas vanuserühmas 
valiti üks parim mees- ja üks naissportlane, vaid tunnustada kõiki neid, kes on perspektiivsed ja 
lootust andvad poksijad, hoolimata nende vanusekategooriast. Sportlaste tunnustamise tulemusena 
soovitakse tõsta poksijate motivatsiooni ja eneseusku. Nimekirja koostas alaliidu peasekretär 
koostöös EPL peatreener Artur Sinilillega. Arvesse võeti eeskätt 2018.aasta tulemusi (kuna eesmärk oli 
tunnistada 2018.aasta poksijaid) kuid samuti hinnati ka nende arengut 2019.aastal.  

Jelizaveta Smirnova nimi sai nimekirja lisatud alaliidu juhatuse liikme Andrey Kostenkovi 
ettepanekul. Ettepanek kiideti heaks. 

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 
Eesti Poksiliidu tänukirjad: 

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi ettepaneku väljastada tänukirjad järgmistele isikutele: 

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: 

1. Kinnitada parimate klubide/treenerite/sportlaste nimekirjad. 
2. Järgnevatel aastatel parimate poksiklubide valimisel nomineerida parimaid 

klubisid igas noorte vanusekategoorias eraldi (st. parima klubi valimine U15, U17 
ja U19 kategoorias eraldi). 

Päevakorrapunkt 2: 2018.a majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine alaliidu 
juhatuse poolt 

Eesti Poksiliidu peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele alaliidu 2018.majandusaasta aruande. 
Juhatusel ei tekkinud küsimusi ega vastuolusid aruande suhtes ning nad otsustasid aruanne heaks 
kiita ja suunata alaliidu üldkoosolekule (2.06.2019) kinnitamiseks. 

OTSUS: 

Kiita heaks Eesti Poksiliidu 2018.a majandusaasta aruanne ja suunata 2.06.2019 
alaliidu üldkoosolekule kinnitamiseks. 

Päevakorrapunkt 3: EPL koondise ettevalmistus ja arstlik kontroll 

EPL koondise koordinaator kinnitas, et koondislaste ettevalmistus toimub plaanipäraselt. Koondise 
koosseisus on ca 15 poksijat. Aastas planeeritud kuni 5 treeninglaagrit, sh. välismaal (Venemaal).  

Alaliidu juhatuse 31.03.2019 koosolekul tegi EPL koondise koordinaator Artur Sinilill juhatusele 
ettepaneku suunata tiitlivõistlusteks ettevalmistuvaid täiskavsanuid koondislasi (vanuseklass U40) 
arstlikku kontrolli (kokku 2). Üks arstlik kontroll toimub ettevalmistusperioodi algfaasis ja teine - selle 
lõpus, s.o vahetult enne tiitlivõistlusi, selleks, et hinnata sportlaste füüsilist ettevalmistust võistlusteks 
ja tema terviseseisundit. Kuna tegemist on üpris suurte kuluridadega, mida iga klubi ei suuda ega 
pea vajalikuks katta, kuid peatreeneri sõnul on need hädavajalikud just sportlaste tervisest lähtuvalt, 
tegi koondise koordinaator juhatusele ettepaneku, et vastavad kulud (U40 poksikoondistalste kaks 
arstlikku kontrolli enne EM ja MM) täiskasvanute poksijate puhul hüvitab alaliit. 31.03.2019 toimunud 
koosolekul kiideti koordinaatori ettepanek heaks.  

Juhatuse liige Gennadi Tolmatsov tegi aga tookord ettepaneku, et antud otsus võiks olla rakendatav 
ka noorte (U19, U23) koondislaste puhul. Selle peale leidis president, et antud ettepanek võiks tulla 



arutusele järgmisel koosolekul (2.06.2019) eelnevalt kaaludes alaliidu finantsilist võimekust 
kõnealuste kulude katteks. Sinilill teatas, et ühe arstliku kontrolli maksumus on kesmiselt 125.- eurot. 
Peasekretär kinnitas 2.06.2019 juhatuse koosolekul, et EPL finantsiline seis võimaldab arstlikke 
kontrollide kulude katmist ka noorteklassi (s.o U19 ja U23) koondislaste puhul. 

OTSUS: 

1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
2. Alaliidul kompenseerida Eesti Poksiliidu koondise koordinaatori Artur Sinilille 

poolt U19 ja U23 noorteklassi koondislastele tellitavate arstlike kontrollide 
kulud. 

Päevakorrapunkt 4: Poksiveteranide meeles pidamine ja õnnitlemine. Ülevaade Rein 
Pajuri 80.juubeli tähistamisest 

Peasekretär andis ülevaadet EPL poolt korraldatud Rein Pajuri 80.juubeli tähistamise tseremooniast. 
Üritusel osales ca 40 inimest, aukülalistena viibisid sünnipäeval Kultuuriministeeriumi spordi 
asekantsler Tarvi Pürn ja EOK president Urmas Sõõrumaa. Eesti Poksiliidu esindajana võttis 
üritusest osa alaliidu peasekretär. Juubilaarile anti üle EPL, EOK ja Kultuuriministeeriumi 
tänukirjad ja mälestusmeened. 

Nagu sai 31.03.2019 juhatuse koosolekul otsustatud, korraldab alaliidu peasekretär Jelena Kalbina 
koostöös EPL kohtunike komisjoni esimees Aleksander Pahmurkoga kord aastas (detsembrikuus) 
piduliku vastuvõtu (banketti kujul), kuhu kutsutakse osalema jooksva aasta juubilaarid (alates 
70.eluaastast), kellele alaliidu poolt antakse üle nimelised mälestusmeened sünnipäevade puhul.  

OTSUS: 

1. Informatsioon võeti teadmiseks. 

Päevakorrapunkt 5: Kohtunike töötasude ülevaatamine ja nende tõstmine  

EPL kohtunike töötasude määrad on määratletud 16.01.2015 kinnitatud Eesti Poksiliidu juhendis 
Eesti Meistrisõistluste läbiviimiseks. Dokument on avalik ja leitav alaliidu veebilehelt: http://
www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2018/08/Eesti-MV-tehniline-juhend.pdf. 

Paragrahv 22 käsitleb, et kohtunike töötasusid makstakse välja järgnevate tariifide järgi: 

	 III. Eesti kategooria 	 10.-/päev (netto) 
	 II. Eesti kategooria	 10.-/päev (netto) 
	 I. Eesti kategooria	 15.-/päev (netto) 

	 Rahvuslik kategooria	 20.-/päev (netto) 
	 AIBA*		 	 30.-/päev (netto) 

	 AIBA** 	 	 40.-/päev (netto) 
	 AIBA***	 	 50.-/päev (netto 

EPL juhatusele laekus ettepanek alaliidu kohtunike komisjoni juhatuse poolt tehtud ettepaneku tõsta 
kohtunike töötasude tariifid alljärgnevate määradeni: 

	 III. Eesti kategooria 	 15.-/päev (netto) 
	 II. Eesti kategooria	 20.-/päev (netto) 
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	 I. Eesti kategooria	 25.-/päev (netto) 
	 Rahvuslik kategooria	 30.-/päev (netto) 
	 AIBA*		 	 40.-/päev (netto) 

	 AIBA** 	 	 45.-/päev (netto) 
	 AIBA***	 	 50.-/päev (netto 

OTSUS: 

1. Kinnitada Eesti Poksiliidu kohtunike töötasude tariifide uued määrad: 

	 III. Eesti kategooria 	 15.-/päev (netto) 
	 II. Eesti kategooria	 20.-/päev (netto) 
	 I. Eesti kategooria		 25.-/päev (netto) 

	 Rahvuslik kategooria	 30.-/päev (netto) 
	 AIBA*		 	 	 40.-/päev (netto) 

	 AIBA** 	 	 	 45.-/päev (netto) 
	 AIBA***	 	 	 50.-/päev (netto 

2. Peasekretäril viia vastavad parandused 16.01.2015 kinnitatud Eesti Poksiliidu 
juhendisse Eesti Meistrisõistluste läbiviimiseks. 

Päevakorrapunkt 6: Muud küsimused 

Muid küsimusi ei tõstatatud. 

Kalle Klandorf	 	 	 	 Jelena Kalbina 
EPL juhatuse koosoleku juhataja	 	 EPL juhatuse koosoleku protokollija 

_________________	 	 	 	 _________________ 
	 (allkiri)	 	 	 	 	 	 (allkiri)


