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Päevakorra kinnitamine: 

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi juhatusele ettepaneku muuta juhatuse koosoleku päevakord,          
nimelt seoses Eduard Piirisildi Sofroni klubist Dünamo klubisse ülemineku soovi kaotusega           
võtta maha 6. päevakorrapunkt. 

OTSUS: 

1. Võtta päevakorrast maha 6. päevakorrapunkt. 

2. Kinnitada muudetud päevakord. 

1. Starikovi keiss 23.02.2020 U19/U40 EMV-tel finaalide ajal 

23. veebruaril 2020 Tallinna Kalevi Spordihallis peetavatel poksi Eesti         
meistrivõistlustel noormeeste (U-19) -69kg kategooria finaalmatši ajal täitis        
ringikohtuniku ülesandeid riikliku kategooria kohtunik Moris Puhno.  

Võitluse ajal rikkus Sofroni spordiklubi kasvandik, sinise nurga poksija Martin          
Kyurеghyan korduvalt võistlusreegleid (hoidis oma opponendi), mistõttu tegi        
ringikohtunik talle hoiatuse, millele poksija ei reageerinud, jätkates reeglite rikkumist          
(vastase hoidmist). Ringikohtunik hoiatas teda uuesti (lähtudes AIBA punktikohtunike ja          
ringikohtunike käsiraamatust, mis sätestab, et pärast hoiatust võib poksijat uuesti          
hoiatada sama rikkumise eest kohtuniku äranägemisel). Poksija reageeris hoiatusele         
agressiivse ja ebasportliku käitumisega, väljendatuna ebasündsate sõnade kasutamises        
ringikohtuniku suhtes, kes selle tõttu diskvalifitseeris sinise nurga poksija Martin          
Kyureghyani võistlustelt. 

Tuginedes Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi esimehe Aleksander Pahmurko        
avaldusele (Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi esimehe avaldus - Lisa 2), selles           
ülimalt pingelises õhkkonnas käitus ülaltoodud poksija treener Albert Starikov         
ebasportlikult, kohtuniku suhtes agressiivselt, provokatiivselt, sh. ebaviisakalt ja        
ähvardavalt. Poksija vaoshoidmise asemel oli Albert Starikovi negatiivne reaktsioon         
suunatud ringikohtuniku Moris Puhno vastu. Treeneri ebasportlik käitumine jätkus ka          
siis, kui kohtunik lahkus poksiringist ja läks saali. Antud episoodi arutamiseks           
kogunesid võistlusi teenindanud kohtunikud kohtunike ruumi, kuhu olid kutsutud ka          
Eesti Poksiliidu juhatuse liikmed Gennadi Tolmatšov, Valeri Konovalov, Artur Sinilill          
ja Andrey Kostenkov. Kohtumisel arutati nii antud episoodi detailsemalt kui ka üldiselt            
treenerite ebasportlikku käitumist kohtunike suhtes võistluste ajal. Selgus, et ka          
poolfinaalide päeval, 22. veebruaril, käitus Albert Starikov ebaviisakalt ja agressiivselt          
AIBA rahvusvahelise kategooria kohtuniku Jakov Petersoni suhtes, viidates        
rahulolematusele kohtunike tööga. 



Avalduses märgiti, et koosoleku ajal tehti juhatuse liikmetele teatavaks, et kohtunike           
komisjon otsustas diskvalifitseerida Sofroni spordiklubi poksija Martin Kyureghyani        
poksivõistlustelt üheks aastaks alates 23. veebruarist. Ühtlasi otsustati kehtestada Albert          
Starikovi suhtes pooleaastane sekundeerimiskeeld alates 23. veebruarist 2020, mis         
rakendub kõigil Eestis peetavatel ja Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi poolt          
teenindavatel poksivõistlustel. Väidetavalt nõustusid kõik sellel koosolekul osalenud        
juhatuse liikmed antud otsusega ja nõustusid, et treenerite ja sportlaste ebasportlikku           
käitumist tuleb lõpetada kõikvõimalike meetoditega. Ühtlasi otsustati, et ilma mõjuva          
põhjuseta poksija puudumisel EMV autasustamistseremoonial, diskvalifitseeritakse      
poksija võistlustelt ning sportlase kasvatajaklubilt võetakse maha poksija poolt antud          
võistlustel teenitud võistluspunktid.  

Sofroni spordiklubi treener Albert Starikov esitas aset leidnud intsidendi kohta oma arvamust            
koos enda argumentide ja vastuväidetega (Sofroni spordiklubi treener Albert Starikovi          
avaldus - Lisa 3). Avalduses avaldas treener rahulolematust kohtuniku Moris Puhno tööga,            
viidates kohtuniku eelarvamuslikule käitumisele ning võistlejate ebavõrdsele kohtlemisele.        
Avaldaja palus tühistada poksija Martin Kyurеghyani suhtes tehtud diskvalifitseerimisotsus         
ning ühtlasi kõrvaldada kohtunik Moris Puhkno kohtunikutööst. 

Juhatuse koosolekul juhtis juhatuse liige Gennadi Tolmatšov tähelepanu sellele, et kohtunike           
ruumis toimunud kohtunike koosolek, kuhu olid kutsutud juhatuse liikmed Gennadi          
Tolmatšov, Valeri Konovalov, Artur Sinilill ja Andrey Kostenkov, oli vastavalt AIBA           
reeglitele õigustühine, see toimus nõu pidamise mitte otsuste vastuvõtmise eesmärgil.  

Aset leidnud intsidenti on juhatuse liikmed arutanud kirjalikult meili teel koheselt peale EMV             
lõppu, jagades oma seisukohti ja hinnanguid, kuid otsuse projekt on tänaseni kinnitamata. 

Eesti Poksiliidu peasekretär luges juhatuse liikmetele ette 12.03.2020 toimunud Eesti          
poksiliidu juhatuse elektroonilise koosoleku otsuse projekti: 

1. Diskvalifitseerida Sofron spordiklubi poksija Martin Kyureghyani 2020.aasta noorte        
ja täiskasvanute poksi Eesti meistrivõistlustelt ning kehtestada tema suhtes aasta          
pikkune võistluskeeld ebasportliku käitumise tõttu 23.02.2020 EMV -69kg        
finaalmatši ajal Tallinna Kalevi Spordihallis.  

2. Karistada treener Albert Starikovi kirjaliku noomitusega 23.02.2020 poksi Eesti         
meistrivõistluste finaalide ajal aset leidnud intsidendi käigus väljendatud ebasportliku         
käitumise tõttu.  

3. Eestis peetavatel ja Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi poolt teenindavatel         
poksivõistlustel esineva käitumise distsipliini korduva rikkumise korral (ebasportlik        
käitumine), mis leiab aset poole aasta jooksul alates antud otsuse tegemise           
kuupäevast 13.06.2020, võib juhatus rakendada Albert Starikovi suhtes pooleaastane         
sekundeerimiskeeld alates korduva rikkumise toimepaneku kuupäevast.  



4. Poksija puudumise korral Eesti meistrivõistluste autasustamistseremoonial, on       
sportlase kasvatajaklubi kohustatud 3 tööpäeva jooksul esitama Eesti Poksiliidule         
kirjaliku selgituse poksija puudumise põhjuste kohta. Kui selgub, et poksija          
puudumisel puuduvad mõjuvad põhjused, mis õigustaksid autasustamistseremoonial       
osalemise võimatust (näiteks osalemine võistluspaigas võistluste ajal läbiviidavas        
dopingutestis vms), on Eesti Poksiliidul õigus diskvalifitseeritada       
autasustamistseremoonial puudunud poksija antud võistlustelt ning tühistada Eesti        
meistrivõistlustel tema teenitud võistluspunktid.  

5. Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi koosolek Eesti poksi meistrivõistluste ajal ja          
toimumiskohas 23.02.2020 lugeda õigustühiseks, kuna see oli korraldatud AIBA         
tehnilisi reegleid rikkudes.  

6. Otsus teha teatavaks treener Albert Starikovile ja Eesti Poksiliidu kohtunike          
komisjoni esimees Aleksander Pahmurkole. 

Selle olukorra arutades Eesti Poksiliidu juhatuse liikmed tulid ühisele arvamusele, et tuleb            
läbi mõelda protestide ja vaidluste lahendamise kord, tehes muudatusi Eesti Meistrivõistluste           
läbiviimise korras. 

Esiteks, kasutada Eesti Meistrivõistluste ajal vähemalt 2 kaamerat võistluste kõigi matšide           
salvestamiseks. 

Teiseks, kui võistlejat sekundeerival treeneril on etteheiteid ja/või vastuväiteid kohtunike töö           
ja/või matsi tulemuste osas, on poksija esindajal, kes matsi ajal viibib FOP tsoonis (Field Of               
Play), võimalik tõsta matsi ajal kollane kaart, anda see koheselt ringikohtuniku kätte ning             
esitada pooletunni jooksul võistluste peakohtunikule kirjalik protest. Protesti esitamise tasu          
on 100.- (ükssada eurot), mis rakendati distsiplineerimise põhjusel, et välistada          
põhjendamatute protestide lainet ja tagada nende esitamist kindlalt vaidlusalustes         
situatsioonides. Võistluspäeva lõpus vaatab jooksva päeva ajal esitatud protestid üle          
protestide lahendamise komisjon, mille koosseisu kuulub EPL peatreener, juhatuse liige          
Artur Sinilill (või teine isik tema asemel juhatuse kokkuleppel), juhatuse liige Valeri            
Konovalov, alaliidu president Kalle Klandorf, peasekretär Jelena Kalbina ja kohtunike          
komisjoni esimees Aleksander Pahmurko (hääleõiguseta). Komisjon tutvub esitatud        
protestide sisuga, vaatab salvestatud matside videolõigud, vajadusel kuulab üle enda          
nägemusel kaasatud osapooled ning otsustab kas rahuldada protest või mitte. Kui protest on             
rahuldatud, siis protesti tasu summas 100 eurot tagastatakse protesti esitajale. 

OTSUS:  

1. Diskvalifitseerida Sofron spordiklubi poksija Martin Kyureghyani 21.-23. veebruaril         
2020 Tallinnas Kalevi Spordihallis peetud Eesti poksi meistrivõistlustelt ebasportliku         
käitumise tõttu, mis leidis aset finaalmatši ajal.  



2. Ebasportliku käitumise pärast Eesti poksi meistrivõistluste finaalide ajal 23.02.2020          
teha Albert Starikovile kirjalik noomitus.  

3. Eestis peetavatel ja Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi poolt teenindavatel          
poksivõistlustel esineva käitumise distsipliini korduva rikkumise korral (ebasportlik        
käitumine), mis leiab aset poole aasta jooksul alates antud otsuse tegemise kuupäevast            
13.06.2020, võib juhatus rakendada Albert Starikovi suhtes pooleaastane        
sekundeerimiskeeld alates korduva rikkumise toimepaneku kuupäevast.  

4. Poksija puudumise korral Eesti meistrivõistluste autasustamistseremoonial, on        
sportlase kasvatajaklubi kohustatud 3 tööpäeva jooksul esitama Eesti Poksiliidule         
kirjaliku selgituse poksija puudumise põhjuste kohta. Kui selgub, et poksija puudumisel           
puuduvad mõjuvad põhjused, mis õigustaksid autasustamistseremoonial osalemise       
võimatust (näiteks osalemine võistluspaigas võistluste ajal läbiviidavas dopingutestis vms),         
on Eesti Poksiliidul õigus diskvalifitseeritada autasustamistseremoonial puudunud       
poksija antud võistlustelt ning tühistada Eesti meistrivõistlustel tema teenitud         
võistluspunktid.  

5. Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi koosolek Eesti poksi meistrivõistluste ajal ja           
toimumiskohas 23.02.2020 lugeda õigustühiseks, kuna see oli korraldatud AIBA         
tehnilisi reegleid rikkudes.  

6. Otsus teha teatavaks treener Albert Starikovile ja Eesti Poksiliidu kohtunike           
komisjoni esimees Aleksander Pahmurkole. 

7. Kasutada poksi Eesti Meistrivõistluste ajal vähemalt 2 kaamerat, mis salvestaksid           
kõik Eesti meistrivõistluste ajal peetud matšid. 

8. Olukorras, kus võistlejat sekundeerival treeneril on etteheiteid ja/või vastuväiteid          
kohtunike töö ja/või matsi tulemuste osas, on poksija esindajal, kes matsi ajal viibib             
FOP tsoonis (Field Of Play), võimalik tõsta matsi ajal kollane kaart, anda see koheselt              
ringikohtuniku kätte ning esitada pooletunni jooksul võistluste peakohtunikule kirjalik         
protest. Protesti esitamise tasu on 100.- (ükssada eurot), mis rakendati          
distsiplineerimise põhjusel, et välistada põhjendamatute protestide lainet ja tagada         
nende esitamist kindlalt vaidlusalustes situatsioonides. Võistluspäeva lõpus vaatab        
jooksva päeva ajal esitatud protestid üle protestide lahendamise komisjon, mille          
koosseisu kuulub EPL peatreener, juhatuse liige Artur Sinilill (või teine isik tema asemel             
juhatuse kokkuleppel), juhatuse liige Valeri Konovalov, alaliidu president Kalle         
Klandorf, peasekretär Jelena Kalbina ja kohtunike komisjoni esimees Aleksander         
Pahmurko (hääleõiguseta). Komisjon tutvub esitatud protestide sisuga, vaatab        
salvestatud matside videolõigud, vajadusel kuulab üle enda nägemusel kaasatud         
osapooled ning otsustab kas rahuldada protest või mitte. Kui protest on rahuldatud, siis             
protesti tasu summas 100 eurot tagastatakse protesti esitajale. 



2. Kohtunike tööst 

Juhatuse liige Gennadi Tolmatšov jagas arvamust, et kohtunike töös leiab aset kohtunike            
neutraalsuse rikkumine. Kuna kohtunikud on ühel või teisel viisil seotud ühe või teise klubi /               
piirkonnaga, võib nende objektiivsuse hinnangu andmisel kahtluse alla seada. 

Juhatuse koosolekul oli tehtud ettepanek edaspidi kutsuda Eesti Meistrivõistlustele AIBA          
litsentseeritud tehnilise delegaadi välismaalt, kes annab hinnangu kohtunike tööle, kuid ei           
hakka sekkuma meistrivõistluste läbiviimisesse. Kuna tehniline delegaat ei ole seotud Eestis           
toimuvate ja Eesti Poksiliitu teenindavate võistlustega, tehniline delegaat saab anda õiglase           
hinnangu võistluse korraldamise tasemele ja hinnata kohtunike kolleegiumi tööd. 

OTSUS: 

Kutsuda Eesti Meistrivõistlustele poksis AIBA litsentseeritud tehnilise delegaadi        
välismaalt, kes annab hinnangu kohtunike tööle, kuid kes ei hakka sekkuma           
meistrivõistluste läbiviimisesse.  

3. 2020.aasta U15/U17 Eesti MV läbiviimine 

Seoses COVID-19 pandeemia levikuga Eestis, 2020.aasta U15/U17 Eesti MV olid edasi           
lükatud. Juhatuse koosolekul oli tehtud ettepanek viia läbi 2020.aasta U15/U17 Eesti MV            
oktoobri lõpus - novembri alguses. 

OTSUS: 

Korraldada 2020.aasta U15/U17 Eesti MV oktoobri lõpus - novembri alguses. Juhatus           
palus Eesti Poksiliidu peasekretäril leida vastavalt juhatuse otsusele ning toetudes          
võistluskalendrile ja võistluskoha saadavusele sobiva kuupäeva. 

4. EPL koondislaste ettevalmistus (ettekandjaks A. Sinilill) 

Artur Sinilill tutvustas juhatuse koosoleku osalejatele Eesti Poksiliidu koondislaste         
ettevalmistusplaani. 2020. aastal oli korraldatud 5 laagrit, sh. välismaal (2 - Venemaal,            
Soomes, Ukraninas). Jaanuaris toimus noorte laager Tartus. 

Käesoleva aasta märtsis osalesid Eesti Poksiliidu koondislased Ólümpia Mängude Euroopa          
Kvalifikatsioonivõistustel Londonis, kus poksikoondise liikmel Stiven Aasal õnnestus        
saavutada üks võit ning tal oli hea võimalus pääseda olümpiamängudele, kuid viiruse leviku             
tõttu kvalifikatsioonivõistused katkestati ja koondis naases koju. Nüüd tuleb Eesti          
koondislastel otsast peale alustada oma teekonda olümpiamängudele pääsu nimel.  

OTSUS: 

Võtta informatsioon teadmiseks. 



5. 2019.aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite kinnitamine 

Eesti Poksiliidu peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele 2019.aasta edukamate noorte- ja          
täiskasvanute poksiklubide nimekirjad, mis olid koostatud 2019.aasta võistlustulemuste        
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 2019.aasta EMV, EM ja MM          
võistlustulemustest. Parimateks poksiklubideks osutusid valituks need klubid, mis said         
teistest kõige rohkem tulemuspunkte. Parimate treenerite valimisel lähtuti põhimõttest, et          
parim täiskasvanute poksijate treener on 2019.aasta parima täiskasvanute poksiklubi tiitli          
võitnud klubi peatreener, sama põhimõtte rakendati ka parima noorte poksitreeneri valimisel. 

2019.aasta parimad poksiklubid vanusekategoorias U-15:  
III.koht Olümp Maardu Kalev  
II.koht Narva PSK  
I.koht Järve-Boxing  

2019.aasta parimad poksiklubid vanusekategoorias U-17:  
III.koht Narva PSK  
II.koht Sofron  
I.koht Olümp Maardu Kalev  

2019.aasta parimad poksiklubid vanusekategoorias U-19:  
III.koht Narva PSK  
II.koht Energia  
I.koht Järve-Boxing  

Noorteklubide üldarvestus:  
III.koht poksiklubi Sofron  
II.koht poksiklubi Narva PSK  
I.koht poksiklubi Olümp Maardu Kalev  

Täiskasvanute vanuseklass:  
III.koht poksiklubi Sofron  
II.koht poksklubi Kreenholm PSK  
I.koht poksiklubi Järve Boxing  

2019.aasta parimad poksitreenerid:  

2019.aasta parima noorte poksitreeneri tiitli pälvis Jevgeni Golovatš (OMK).  
2019.aasta parima täiskasvanute poksitreeneri tiitli pälvis taaskord Vladimir Zazogin (Järve          
Boxing).  



2019.aasta parimateks poksijateks tunnistati:  

1. Jana Vill - tunnustatud parimaks noorsportlaseks juunioride vanuseklassis  
2. Pavel Kamanin - tunnustatud Eesti Poksiliidu olümpialootuseks  
3. Semjon Kamanin - tunnustatud Eesti Poksiliidu olümpialootuseks  
4. Stiven Aas - tunnustatud Eesti Poksiliidu olümpialootuseks  
5. Matvei Starikov - tunnustatud parimaks meessportlaseks juunioride vanuseklassis  
6. Maksim Ljubimov - tunnustatud parimaks meessportlaseks noorte vanuseklassis  
7. Fjodor Kamanin - tunnustatud lootust andvaks noorpoksijaks koolinoorte klassis  
8. Joosep Palm - tunnustatud lootust andvaks noorpoksijaks koolinoorte klassis  

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi ettepaneku tänada ja tunnustada järgmisi inimesi nende töö            
ja panuse eest :  

1. Annika Pärg - tema panuse eest Eesti Poksiliidu raamatupidajana aastast 2014  
2. Viivika Andreas - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  
3. Aleksandr Pahmurko - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  
4. Tõnu Pomerants - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  
5. Tambet Pomerants - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  
6. Gennadi Tolmatšov - tema panuse eest 2020.aasta Eesti Meistrivõistluste         

korraldamisel ja poksi populariseerimisel  
7. Kaupo Arro - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  
8. Aleksandr Jegorov - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  
9. Artur Sinilill - tema panuse eest 2020.aasta Eesti Meistrivõistluste korraldamisel ja           

poksi populariseerimisel  
10. Jevgeni Golovatš - tema panuse eest 2020.aasta Eesti Meistrivõistluste korraldamisel          

ja poksi populariseerimisel  
11. Oleg Bessedin - tema panuse eest poksi populariseerimisel  
12. Jaanus Vallmann (Helimeister OÜ) - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti           

Meistrivõistluste korraldamisel  
13. Mart Vallmann (Helimeister OÜ) - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti           

Meistrivõistluste korraldamisel  
14. Robert Paal - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  
15. Mark Jefimov - tema panuse eest 2020.aasta poksi Eesti Meistrivõistluste          

korraldamisel  



16. Aleksandr Abrosimov - tema panuse eest poksivõistluste jäädvustamisel 

OTSUS: 

Kinnitada parimate klubide/treenerite/sportlaste nimekirjad. 

7. 2019.majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine  

Eesti Poksiliidu raamatupidaja Annika Pärg ja alaliidu peasekretär Jelena Kalbina tutvustasid           
juhatuse liikmetele alaliidu 2019. majandusaasta aruannet. Juhatusel ei tekkinud küsimusi ega           
vastuolusid aruande osas. Juhatus otsustas aruanne heaks kiita ja suunata see kinnitamiseks            
alaliidu üldkoosolekule  (13.06.2020 kl. 12.00). 

Eesti Poksiliidu 2019.majandusaasta aruanne on käesoleva protokolli Lisa 4. 

OTSUS: 

Kiita heaks Eesti Poksiliidu 2019. majandusaasta aruanne ja suunata see 13.06.2019           
alaliidu üldkoosolekule kinnitamiseks. 

8. Muud kohapeal algatatud küsimused 

1) 12. juunil sai Eesti Poksiliit Konstantin Jolkinilt avalduse, millele kirjutas alla 16             
kohtuniku ja 6 treenerit ning milles palus avaldaja tühistada Eesti Poksiliidu juhatuse            
3.01.2019 otsuse AIBA*** poksikohtuniku Dmitri Melise ühe aasta pikkuse         
diskvalifitseerimise kohta (täpsemalt saab otsusega tutvuda SIIT).  

Kõnealune avaldus on käesoleva protokolli Lisa 5.  

Juhatus leidis, et kuna tegemist oli korduva rikkumisega, mille juures varasemad juhatuse            
poolsed noomitused ja märkused tulemust ei andnud, ei toonud tulemust ka Dmitri Melise             
varasemad lubadused juhtunust järeldusi teha ja oma käitumist muuta, ei näe juhatus põhjust             
miks peab antud otsust ümber vaatama ja leevendama. 

Juhatuse koosolekul oli ühtlasi kiidetud heaks ettepanek edaspidi kasutada alkotesteri          
alkoholijoobes kohtuniku / sportlase kindlakstegemiseks. 

2) Eesti Poksiliidu juhatuse liige Gennadi Tolmatšov tegi ettepaneku korraldada koolitus           
treenerite AIBA reeglitest. Juhatuse liikme arvamusel tuleb tõhustada treenerite koostöö          
kohtunikega, viies läbi regulaarseid koolitusi. 

OTSUS: 

1) 1. Jätta kohtunik Dmitri Melise diskvalifitseerimisotsus muutmata kujul. 

http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2020/03/EPL-juhatuse-protokoll-nr-J-03_01_2020-1.pdf


2. Kasutada võistlustel alkotesterit. Alkoholijoobe kontroll on vabatahtlik, kuid         
testi tegemisest loobumine annab õiguse tunnistada, et loobunud        
kohtunik/sportlane on tarvitanud alkoholi, mis annab õiguse isiku        
kõrvaldamiseks võistlustelt. 

2) Ettepanek kiideti heaks, kuid antud küsimust detailsemalt tuleb Jelena Kalbinal,           
Artur Sinilillel ja Aleksander Pahmurkol omavahel täiendavalt arutada. 

Kalle Klandorf 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku juhataja 

Mark Jefimov 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku protokollija 

Jelena Kalbina 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku kaasjuhataja 

 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-13/06/2020 lisad: 

Lisa 1: Osalejate nimekiri koos allkirjadega  

Lisa 2: Eesti Poksiliidu kohtunike kolleegiumi esimehe avaldus  

Lisa 3: Sofroni spordiklubi treener Albert Starikovi avaldus 

Lisa 4: Eesti Poksiliidu 2019.majandusaasta aruanne 

Lisa 5: 12.06.2020 Konstantin Jolkini avaldus 


