
EESTI POKSILIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  NR. J-03/01/2020 

Tallinnas, 03.01.2020 

Toimumise koht:  Vabaduse väljak 7, Tallinn 
Algus:   12:00 
Lõpp:   14:30 
Juhatas:  Kalle Klandorf, EPL president 
Protokollis:  Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

Osalesid juhatuse liikmed:  Kalle Klandorf 
     Gennadi Tolmatsov 
     Valeri Konovalov 
     Artur Sinilill 
     Andrey Kostenkov 
      
Osalesid külaliste ja asjaosalistena: 
     Jelena Kalbina, EPL peasekretär 
     Aleksander Pahmurko, EPL kohtunike kolleegiumi esimees 
     Dmitri Meliss, EPL kohtunik 

(Osalejate nimekiri koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1) 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2019.aasta noortespordi tulemustabeli kinnitamine; 
2. 2020. võistluskalenderplaan ja selle kinnitamine; 
3. Noorte ja täiskasvanute koondiste ettevalmistus 2020.aasta tiitlivõistlusteks; 
4. Aastal 2020 EPL poolt korraldatavad võistlused; 
5. Võistlustel osalemine (sh. spordikindlustuse olemasolu, EOK stipp/finantseerimine); 
6. Poksijate üleminekukord ja selle võimalik täiendamine; 
7. EPL poksikohtunik Dmitri Melise väärkäitumine 2019.aasta Tammer Turniiri ajal; 
8. Spordiklubi KRVA MTÜ (Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia)  alaliidu 

liikmeskonda sisseastumisavalduse menetlemine; 
9. Wiru poksiklubi EPL liikmeskonnast välja arvamine; 
10. Muud küsimused 



1. Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2019.aasta noortespordi tulemustabeli kinnitamine 

Eesti Poksiliidu peasekretär esitas juhatusele 2019.aasta liikmesklubide noortesportlaste 
tulemustabeli, mis on üksnes aluseks 2020.aasta Kultuuriministeeriumi noortespordi toetuse 
määramisel. Tabel on koostatud EPL liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise 
korra alusel, arvestades noorsportlaste 2019.aasta Eesti MV ning Euroopa ja 
Maailmameistrivõistluste tulemusi. Tabel on eelnevalt läbinud kooskõlastusringi alaliidu 
liikmesklubide esindajatega ning selle käigus on võetud arvesse kõik alaliidu liikmesklubide poolt 
laekunud märkused ja tähelepanekud. 

2019.aasta noortespordi tulemustabel on käesoleva protokolli Lisa 2. 

OTSUS: 

Kinnitada Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2019.aasta noortespordi tulemustabel, mille põhjal 
toimub 2020.aasta Kultuuriministeeriumi noortespordi toetuse 75% suuruselise osa 
protsentuaalne jaotus EPL liikmesklubide vahel. 

2. 2020. võistluskalenderplaan ja selle kinnitamine 

Peasekretär esitas juhatusele Eesti Poksiliidu 2020.aasta võistluskalenderplaani. 

Eesti Poksiliidu 2020.aasta võistluskalenderplaani on on käesoleva protokolli Lisa 3. 

OTSUS: 

a. Kinnitada Eesti Poksiliidu 2020.aasta võistluskalender. 
b. Peasekretäril avaldada 2020.aasta võistluskalender Eesti Poksiliidu kodulehel. 

3. Noorte ja täiskasvanute poksikoondiste ettevalmistus 2020.aasta tiitlivõistlusteks 
(ettekandjaks A.Sinilill) 

Eesti Poksiliidu koondise koordinaator Artur Sinilill tutvustas juhatusele noorte ja täiskasvanute 
poksikoondislaste 2020.aasta ettevalmistusplaani, mille kohaselt toimub aasta jooksul kokku 7 
laagrit, millest vähemalt 3 leiab aset välismaal (Espoos, Kiievis ja Odessas). Eesti poksikoondised 
osalevad tänavu OM Euroopa (Londonis) ja OM Maailma  (Pariisis) kvalifikatsioonivõistlustel, 
noorte (U19, Montenegros ja U23, Itaalias) Euroopa Meistrivõistlustel ning (U19) 
Maailmamesitrivõistlustel (koht ja aeg täpsustamisel) ja nendeks ettevalmistavatel r/v 
poksivõistlustel nii Eestis kui välismaal.  

Eesti täiskasvanute ja noorte 2020 aastaplaan on käesoleva protokolli Lisa 4. 

OTSUS: 

Kinnitada Eesti Poksiliidu noorte ja täiskasvanute poksikoondiste 2020.aastaplaan  

4. 2020.aasta EPL poolt korraldatavad võistlused 



Tänavu korraldab Eesti Poksiliit kolmed võistlused, sh Tallinna MV 18.01-19.01 Tallinnas, 
Lasnamäe Spordikompleksis, Eesti MV täiskasvanute ja noorte vanuseklassis 21.02-23.02 
Tallinnas, Kalevi Spordihallis ja Eesti MV juunioride ja koolinoorte vanuseklassis 20.03-22.03 
Narvas, Narva Spordimajas. Tallinna MV ja U40/U19 EMV vastutav korraldaja on EPL peasekretär, 
U15/U17 EMV vastutav korraldaja on poksiklubi Energia ja selle treener Gennadi Tolmatsov. 

Ühtlasi otsustati, et EMV osalustasu (teisisõnu stardimaks) tõstetakse 10.- (kümme) euro peale ühe 
poksija kohta, olenemata võistleja vanuseklassist. Uus tasumäär rakendatakse 2020.aasta Eesti 
Meistrivõistlustel ja see kehtib ka järgnevatel aastatel. 

EPL juhatus leidis samuti, et juhul, kui mõni EPL liikmesklubi soovib korraldada Maavõistlusi (nt 
Eesti-Soome MV) või linnadevahelisi võistlusi (Tallinn-Narva), siis tuleb neid eelnevalt 
kooskõlastada EPL juhatusega. Riiki või linna esindatava koondise komplekteerimist viib läbi Eesti 
Poksiliidu koondise koordinaator Artur Sinilill. 

OTSUS: 

a. Kinnitada 18.01.-19.01.2020 (Tallinnas) neljas vanuseklassis peetavate 2020.aasta Tallinna 
MV-te ning täiskasvanute ja noorte vanuseklassis 21.02.-23.02.2020 (Tallinnas) peetavate 
Eesti MV-te eest vastutavaks korraldajaks EPL peasekretär Jelena Kalbina. 

b. Kinnitada 20.03.-22.03.2020 (Narvas) koolinoorte ja juunioride vanuseklassis peetavate 
Eesti MV-te eest vastutavaks korraldajaks poksiklubi Energia ja selle peatreener Gennadi 
Tolmatsov. 

c. Kinnitada Eesti meistrivõistluste osalustasu (stardimaks) määraks 10.- (kümme) eurot 
ühe võistleja kohta. Uus tasumäär jõustub 2020.aasta Eesti Meistrivõistlustel ja see kehtib 
ka järgnevatel aastatel. 

d. Juhul, kui mõni EPL liikmesklubi soovib korraldada Maavõistlusi (nt Eesti-Soome MV) 
või linnadevahelisi võistlusi (nt Tallinn-Narva või Tallinn-Helsinki), siis tuleb nende 
korraldamist eelnevalt kooskõlastada EPL juhatusega. Riiki või linna esindatava 
koondise komplekteerimist viib läbi Eesti Poksiliidu koondise koordinaator Artur Sinilill. 

5. Võistlustel osalemine (sh. spordikindlustuse olemasolu, EOK stipp/finantseerimine); 

EPL peasekretär rõhutas, et poksiklubid tihti ei tee vahet reisikindlustusel ja spordikindlustusel. 
Traumeerimise korral välismaa võistlustel osaledes (teisisõnu sporditrauma) reisikindlustus ei 
rakendu. Selleks puhuks peab igal võistlejal olema kehtiv spordikindlustus, mis katab kõik 
vajalikud meditsiinilised kulud välismaal. 

OTSUS: 

a. Peasekretäril teavitada EPL liikmesklubisid spordikindlustuse olemasolu vajalikkusest 
oma kasvandike välisvõistlustele lähetamisel; 

b. Peasekretäril kontrollida spordikindlustuse olemasolu Eesti Poksiliidu poolt 
tiitlivõistlustele (Euroopa ja Maailma MV, OM kvalifikatsioonivõistlused, OM) 
lähetavatel poksijatel; 

c. Peasekretäril vormistada ja finantseerida Eesti Poksiliidu vahenditest 2020.aasta lõpuni 
kehtivat spordikindlustust 3-le EPL täiskasvanute poksikoondislasele, kes pürgib Tokyo 
Olümpia Mängudele (n.o Semjon Kamanin, Pavel Kamanin, Stiven Aas). 



6. Poksijate ülemineku kord, punkt 2.7 ja selle täiendamine 

EPL juhatus vaatas läbi Poksijate ühest klubist teise ülemineku korra p.2.7. ja otsustas seda muuta. 
Kuna tänapäeval ei ole järkude süsteem enam aktuaalne, siis selle seostamine ülemineku tasu määra 
(teisisõnu kasvatajaraha) kujundamisega muudab asjaajamist komplitseerituks. 

Seevastu saab kasvatajaraha määra arvutamisel aluseks võtta sportlase võistlemiskogemust 
välismaa tiitlivõistlustel, mis on kajastatud Eesti Spordiregistris,- (otseviide spordiregistri 
otsingumootorile: http://www.sport24.ee/index.php?ac=otsing2). Sportlase ülemineku korral 
kasvatajaraha määra leidmisel arvesse võetakse neid välismaa tiitlivõistlusi, mis on toimunud ajal, 
mil üleminev poksija oli vana klubi liige (kasvandik), ehk neid võistlusi, kuhu on sportlast 
lähetanud tema vana kasvatajaklubi. 

Juhul, kui olles vana klubi liige, on sportlane võistelnud välismaa tiitlivõistlustel, mis on kajastatud 
Eesti Spordiregistris, on sportlase kasvatajaraha ülemineku korral 500.- (viissada) eurot. 

Juhul, kui olles vana klubi liige, ei ole sportlane võistelnud välismaa tiitlivõistlustel, mis on 
kajastatud Eesti Spordiregistris, on sportlase kasvatajaraha ülemineku korral 0.- (null) eurot. 

OTSUS: 

a. Muuta EPL eeskirja “Poksijate ühest klubist teise ülemineku kord” punkt nr 2.7. ja 
sõnastada seda järgnevalt: 

Kulutuste hüvitamise aluseks on alljärgnevad tariifid: 
2.7.1. Juhul, kui olles vana klubi liige on üleminev poksija võistelnud Euroopa ja Maailma 
Meistrivõistlustel ning välismaa tiitlivõistlustel, mis on kajastatud Eesti Spordiregistris, 
on sportlase kasvatajaraha ülemineku korral 500.- (viissada) eurot 
2.7.2. Juhul kui, olles vana klubi liige ei ole üleminev poksija võistelnud Euroopa ja 
Maailma Meistrivõistlustel ning välismaa tiitlivõistlustel, mis on kajastatud Eesti 
Spordiregistris, on sportlase kasvatajaraha ülemineku korral 0.- (null) eurot 

b. Otsus teha teatavaks Eesti Poksiliidu liikmesklubidele ja uuendada dokument EPL 
kodulehel. 

7. EPL poksikohtunik Dmitri Melise väärkäitumine 2019.aasta 40.Tammer Turniiri ajal 
Tamperes 

Eesti Poksiliidule laekus Soome Poksiföderatsiooni esindaja ja üksnes Tammer Turniiri 
korraldustoimkonna liikme Anne Laukannen’i kaebuskiri poksikohtunik Dmitri Melise 
vastuvõtmatu käitumise kohta 17.11-20.11.2019 “Tammer turnaus” poksivõistluste ajal, kus 
taaskord esitati kohtunikule kahtlustus alkoholi tarbimise kohta poksivõistluste ajal. 

Alles aasta tagasi, 19.01.2019 peetud EPL juhatuse koosolekul, arutati Dmitri Melise analoogset 
rikkumist 3.-4.11.2018 Jõhvis toimunud Jõhvi lahtiste meistrivõistluste ajal, kus kohtunikule pandi 
süüks väidetavat alkoholi tarbimist võistluste ajal. Tookord näitas EPL koondise koordinaator Artur 
Sinilill juhatuse liikmetele videosalvestust, millel oli jäädvustatud kohtunik Dmitri Melis Jõhvi 
lahtiste MV ajal jope taskust võetud viinapudelit meenutava pudeli seest jooki tarbimas. Samuti 

http://www.sport24.ee/index.php?ac=otsing2


väidetavalt avaldas kohtunik psühholoogilise mõju ühele võistlevale poksijale ja kõnealust matsi 
hindanud punktikohtunikele. Tookord, 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. Samuti otsustas 
juhatus, et juhul, kui Dmitri Melis ei õpi oma vigadest ja analoogseid situatsioone kordub tulevikus 
veel, tuleb rakendada kohtuniku suhtes mõjusamad karistusmeetmed. Pikemalt saab antud 
intsidendi ja juhatuse otsuse kohta lugeda 19.01.2019 EPL juhatuse protokollist.   

Paraku ei teinud poksikohtunik Dmitri Melis eelmisest olukorrast õigeid järeldusi ja ei võtnud  
sellest õppust, mis annab juhatusele selget märku, et antud kohtuniku suhtes rangeimaid 
karistusmeetmeid rakendamata ei saa ka kahjuks tulevikus välistada analoogseid intsidente, mis 
oluliselt heidavad varju nii Eesti poksikohtunike kui ka Eesti Poksiliidu mainele. 

(Anna Laukannen’i kaebuskiri on käesoleva protokolli Lisa 5) 

OTSUS: 

a. Võttes arvesse Anna Laukanneni kaebuskirja 19.12.2019 kuupäevast, Dmitri Melise 
poolset 19.01.2019 Eesti Poksiliidu juhatuse otsuse eiramist ning kordusrikkumise toime 
panekut, rakendada poksikohtunik Dmitri Melise suhtes ühe aasta pikkune 
poksikohtunikuna tegutsemise keeld.  

b. Kohtuniku kõrvaldamine tööst jõustub koheselt , s.o 3.01.2020 kuupäevast ning kehtib 
kuni 31.12.2020 kuupäevani kaasa arvatud.  

c. Poksikohtunikuna tegutsemise keeld rakendub nii Eesti-siseste kui ka välismaa võistluste 
suhtes. 

d. Otsus teha teatavaks Dmitri Melisele. 

8.  KRVA MTÜ (Kevin Renno Võistlusspordi Akadeemia) avalduse menetlemine EPL 
liikmeks astumise kohta 

EPL juhatusele laekus avaldus, milles spordiklubi KRVA MTÜ avaldas soovi astuda EPL liikmeks. 
Klubi on esitanud kõik sisseastumiseks vajalikud dokumendid. 

OTSUS: 

a. Peasekretäril veenduda sisseastumismaksu (32.-) ja 2020.aasta liikmemaksu (100.-) 
tasumises KRVA MTÜ klubi poolt; 

b. Peasekretäril teavitada klubi juhtkonda, et klubi treener Rain Karlsonil on lõppemas 
poksitreeneri kategooria, mida tules aegsasti pikendada; 

c. Liikme-ja sisseastumismaksu laekumise korral arvata spordiklubi KRVA MTÜ Eesti 
Poksiliidu liikmeskonda. 

9. Wiru Treeningu spordiklubi väljaarvamine EPL liikmeskonnast 

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. 2019.aasta jaanuris võttis Wiru Treening Eesti Poksiliiduga ühendust ning teatas, et 
klubil on uus juhatus ning uus juhtkond avaldas soovi ja valmidust varasema juhatuse poolt 

http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2019/07/EPL-protokoll-nr-J-19_01_2019.pdf


tekitatud võlgade likvideerimiseks ning esitas avalduse Eesti Poksiliidu liikmeskonda 
sissearvamiseks.  

Klubi oli võetud liikmeks 19.01.2019 EPL juhatuse otsusega tingimusel, et klubi likvideerib vanad 
võlad (vastav otsus kajastub EPL juhatuse protokollis 19.01.2019). EPL juhatus tuli Wiru Treeningu 
juhtkonnale vastu, andes võimalust tasuda võlg osade kaupa (203.- eurot koheselt, 200.- eurot 
veebruaris ja samapalju märtsis). EPL juhatuse 19.01.2019 koosoleku ajaks oli Wiru Treening 
tasunud esimese osa (203.- eurot) ning samuti liikmeks astumise maksu (32.-) ja 2019.aasta 
liikmemaksu (100.- eurot).  

Paraku Wiru Treeningu uus juhatus ei pidanud kokkuleppetest kinni, jättes lubatud osamaksed 
maksmata. Klubi juhtkond eiras kõik alaliidu peasekretäri kirjalikud pöördumised võla tasumise 
meeldetuletamiseks. Oma käitumisega on Wiru Treening rikkunud Eesti Poksiliidu põhikirja p. 
19.1. Samuti ei ole Wiru Treening osalenud ühelgil Eesti Poksiliidu üldkoosolekul, millega eiras 
Eesti Poksiliidu põhikirja p.19.3. 

OTSUS: 

Arvata Wiru Treening EPL liikmeskonnast välja Eesti Poksiliidu põhikirja p.19.1 ja p.19.3 
eiramise tõttu. 

10. Muud küsimused 

Artemi Tepi poksiklubi treeneri Vladimir Nikiforovi avalduse menetlemine, millele lisatud 11 
poksitreeneri (sh V.Nikiforovi) allkirjaga ühispöördumine, milles palutakse lisada 2020.aasta  Eesti 
meistrivõistlustel täiskasvanute meespoksijate vanuseklassi üks täiendav kaalukategooria -60kg. 

Juhatus tutvus avaldusega ning võttes arvesse täiskasvanute meeste vanuseklassis aastast aastasse 
eksisteerivat madalat konkurentsi ning käesoleva aasta 2020 Tokyo Olümpia Mängude 
kaalukategooriate jaotust, otsustas pidada võistlusi Eesti meistrivõistluste juhendis sätestatud 8 
olümpiakategooria põhimõttel. 

(Vadim Nikiforovi avaldus koos poksitreenerite ühispöördumisega on käesoleva protokolli Lisa 6 
kahel lehel) 

OTSUS: 

Mitte rahuldada treenerite avaldust ja seega jätta 21.02-23.02.2020 Eesti meistrivõistluste 
juhendi p. 3.10. muutmata kujul: 
 3.10. Võistlustele lubatakse U40 meespoksijad (täiskasvanud mehed) kaheksas (8)   
 kehakaalu kategoorias: 48-52 kg, -57 kg, -63 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg. 

Kalle Klandorf      Jelena Kalbina 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis)   (allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku juhataja    EPL juhatuse koosoleku protokollija

http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2019/07/EPL-protokoll-nr-J-19_01_2019.pdf
http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2020/01/EPL-EMV2020-U40-ja-U19-juhend-PDF.pdf
http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2020/01/EPL-EMV2020-U40-ja-U19-juhend-PDF.pdf

