
EESTI POKSILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 13/06/2020 

Tallinnas, 13.06.2020 

Toimumise koht: Jaan Koorti 22, Tallinn 
Algus: 12:00 
Lõpp: 14:30 
Juhatasid: Kalle Klandorf, EPL president ja Jelena Kalbina, EPL peasekretär 
Protokollis: Mark Jefimov, EPL peasekretäri assistent 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algas kell 11.00. 

Koosolekul oli esindatud 24 hääleõiguslikku liiget (delegaati) 28-st. Lähtuvalt EPL põhikirjast, §23            
üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

EPL 13.06.2020 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate registreerimisleht         
koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1. 

Tulenevalt põhikirjast paragrahv 22. Üldkoosolekut juhatab koosoleku juhatajana Liidu president või           
liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Liikmed ei avaldanud soovi teise juhataja valimiseks.  

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tervitas osavõtjaid ja juhatas üldkoosoleku sisse. 

 

 

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

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

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. 2019.aasta majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine  

2. 2019.aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite tunnustamine 

3. Jooksvad küsimused 

Viidi läbi avalik hääletus. 

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati üldkoosoleku päevakord. 

 



2. Üldkoosoleku päevakorrapunkt 1: 2019.aasta majandusaasta aruanne ja selle         
kinnitamine 

Eesti Poksiliidu 2019. majandusaasta aruanne oli kõigile alaliidu liikmesklubidele elektroonsel kujul           
välja saadetud üks nädal enne alaliidu üldkoosolekut. 

Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina tutvustas 2019. majandusaasta tegevusaruannet.  

Eesti Poksiliidu raamatupidaja Annika Pärg tutvustas 2019. majandusaasta finantsaruannet. 

Eesti Poksiliidu 2019. majandusaasta aruanne täies mahus on käesoleva protokolli lahutamatu osa            
(Lisa 2). 

Küsimusi koosolekul ei tõstatatud ning Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf pani 2019.aasta            
majandusaasta aruande kinnitamine avalikule hääletamisele. 

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati Eesti Poksiliidu 2019.majandusaasta aruanne. 

3. Üldkoosoleku päevakorrapunkt 2: 2019.aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite 
tunnustamine 

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 parimaks noorte treeneriks tunnistati Jevgeni Golovatš (OMK).  
2019.aasta parimaks täiskasvanute treeneriks tunnistati 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 Poksiliit tänas ja tunnustas järgmiste inimeste panust:  

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 

4. Üldkoosoleku päevakorrapunkt 3: Jooksvad küsimused 

Eesti Poksiliidu peasekretär tõstatas rida teemasid, millele palus tähelepanu pöörata. Nimelt selgitas            
muutunud treenerite kutse taotlemise korda, kus lisaks erialasele ja üldainete koolitusele on saanud             
kohustuslikuks ka esmaabikoolituse läbimine. Samuti juhtis tähelepanu sportlaste osalemise         
kohustusele EMV autasustamistseremoonias ning üldisele korrektsele käitumisele võitlustel, vastasel         
juhul kaldub vastutus ka sportlase kasvatajaklubile. Kalbina palus klubisid õigeaegselt tasuda alaliidu            
väljastatud arved. Meediaga suhtlemisel alaliidu teemadel palus ta eeskätt pidada nõu juhtkonnaga.  

PSK Narva treener Vassili Kamanin tegi üldkoosolekule ettepaneku pidada Eesti MV-te punktide            
arvestust vanuseklassis U-23 eraldi. President palus esitada alaliidu juhatusele treenerite kollegiaalset           
arvamust kirjalikul kujul. 

Rohkem küsimusi 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 osalejaid produktiivse koostöö eest. 

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 üldkoosoleku protokolli nr. 13/06/2020 lisad: 

Lisa 1: EPL 13.06.2020 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate 
registreerimisleht. 

Lisa 2: Eesti Poksiliidu 2019. majandusaasta aruanne. 


