
EESTI POKSILIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. J-20/03/2021 

Tallinnas, 20.03.2021 

Toimumise koht:  Microsoft Teams 

Algus:   11:00 

Lõpp:   13:40 

Juhatasid:   Kalle Klandorf, EPL president ja Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

Protokollis:  Mark Jefimov, EPL nõunik 

 

Osalesid juhatuse liikmed: Kalle Klandorf  

Gennadi Tolmatšov  

Valeri Konovalov  

Artur Sinilill  

Andrey Kostenkov 

 

Osalejad ilma hääleõiguseta:  Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

Mark Jefimov, EPL nõunik 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 

1. Eesti Poksiliidu 2021-2025 arengukava ja selle kinnitamine  

2. Eesti Poksiliidu klubide 2020. aasta noortespordi toetuse punktide ja nende 

põhjal väljamaksvate 2021.aasta noortespordi toetuste summade kinnitamine 

3. 2021.aasta Eesti Poksiliidu võistlused ja kalenderplaan ning nende kinnitamine 

4. Pandeemia ajal koondiste koosseisude kinnitamise kord  

5. 2021.aasta treeningplaan ja koondislaste osavõtt tiitlivõistlustest  

6. Vaidluste (protestide) lahendamise komisjoni koosseis ja selle muutmine  

7. Kreenholm klubi poksijate meditsiiniline kontroll 2020 EMV U15/U17 ajal  

8. Muud küsimused 

  



Päevakorra kinnitamine: 

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi juhatusele ettepaneku muuta juhatuse koosoleku päevakorra 

punktide järjekord nõnda, et 2. päevakorrapunkt jääks eelviimaseks. 

OTSUS: 

1) Muuta 2. päevakorrapunkt eelviimaseks. 

2) Kinnitada muudetud päevakord. 

1. Eesti Poksiliidu 2021-2025 arengukava ja selle kinnitamine 

Eesti Poksiliidu peasekretär esitas juhatusele Eesti Poksiliidu 2021-2025 arengukava projekti 

ning küsis juhatuselt arvamust eelnevas arengukavas sätestatud eesmärgi kohta luua järgneva 

4 aasta jooksul Tallinna linna Olümpiapoksi Keskus. Antud eesmärk jäi eelnevalt kehtinud 

arengukava perioodi jooksul täitmata. Peasekretär palus juhatuse liikmetelt arvamust, kas 

täitmata jäänud eesmärgi lisamine uude arengukavasse on mõistlik hinnates alaliidu reaalseid 

võimalusi. Juhatuse liikmed üksmeelselt leidsid, et tuleb reaalselt hinnata Eesti Poksiliidu 

võimalusi ning toetasid ettepaneku hetkel loobuda antud arengukava punktist järgneva nelja 

aasta perspektiivis. Eesti Poksiliidu president ja juhatuse liige Gennadi Tolmatšov esitasid rida 

ettepanekuid arengukava täiendamiseks. Ettepanekud olid juhatuse liikmete poolt heaks 

kiidetud. 

Eesti Poksiliidu 2021-2025 arengukava on käesoleva protokolli Lisa 1. 

OTSUS:  

1) Kiita heaks esitatud ettepanekud arengukava täiendamiseks. 

2) Kinnitada Eesti Poksiliidu 2021-2025 arengukava. 

2. 2021 Eesti Poksiliidu võistlused, 2021.aasta kalenderplaan ja selle kinnitamine 

Eesti Poksiliidu peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele 2021.aasta Eesti Poksiliidu võistluste 

kalenderplaani. Kaks alaliidu liikmesklubi (Olümp Maardu Kalev ja Boxing-Energia) 

avaldasid soovi olla 2021.aasta Eesti MV U15/ U17 peakorraldaja. Olümp Maardu Kalevi 

vastutavaks korraldajaks määramise puhul tähendaks see võistluste läbiviimist Maardu linnas. 

Kuna aastate jooksul on traditsiooniks kujunenud noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste 

tipptasemel korraldamine pealinnas, siis nooremate klasside võistluste korraldamist oleks 

mõistlik jätkata Ida-Virumaal. Mõlema võistluse korraldamine Tallinnas ja selle lähiümbruses 

tähendaksid kahekordseid kulusid Ida-Virumaa poksiklubidele. Juhatuse liikmed tegid 

ettepaneku jätta koolinoorte ja juunioride meistrivõistluste toimumiskohaks Narva ning 

määrata 2021.aasta koolinoorte ja juunioride EMV vastutavaks peakorraldajaks Gennadi 

Tolmatšov ja tema poksiklubi Boxing-Energia.  

http://www.eestipoksiliit.ee/voistluskalender-2021/
http://www.eestipoksiliit.ee/voistluskalender-2021/


Seoses jaanuarikuus kehtinud piirangutega jäid Tallinna lahtised meistrivõistlused ära, Eesti 

Poksiliidul jäi võimalus kasutada rahastamist summas 1500 eurot käesoleva aasta lõpuni. 

Võistluse korraldamisest loobumise puhul peab alaliit linnale toetust tagasi maksma. Tehti 

ettepanek korraldada Tallinna lahtised meistrivõistlused aasta lõpus 18-19. detsembril. 

Eelnevalt oli tehtud ettepanek pikendada Tallinna lahtised meistrivõistlused ühe päeva võrra 

(kokku 3 päeva). Juhatuse liikmed leidsid, et võistluste kestvusaega (kas kaks või kolm päeva) 

saab määratleda vahetult enne võistlusi (koostates võistluste juhendit ning hinnates olukorda), 

kuid saali tuleks siiski ennetavalt broneerida kolmeks päevaks (vajadusel saab ühest 

rendipäevast loobuda). 

Eesti Poksiliidu võistluskalender on käesoleva protokolli Lisa 2. 

OTSUS: 

1) Määrata spordiklubi Boxing-Energia ja klubi peatreener Gennadi Tolmatšov 

2021.aasta koolinoorte ja juunioride Eesti MV vastutavaks korraldajaks. 

2) Korraldada Eesti meistrivõistlused U15/U17 24-26. septembril Narva linnas. 

3) Gennadi Tolmatšovil broneerida saal Narva Spordikeskuses (Rakvere tn 22, Narva). 

4) Korraldada Tallinna lahtised meistrivõistlused 17-19. detsembril. Peasekretäril leida 

uus võistluspaik ja broneerida saal (soovitavalt Sõle spordikeskus). 

5) Kinnitada Eesti Poksiliidu 2021.aasta võistluskalender.  

3. Koondise koosseisude moodustamine pandeemia ajal 

Seoses sellega, et käesoleval aastal Eesti meistrid koolinoorte ja juuniorite kategooriates 

selguvad pärast Euroopa U15, U17 meistrivõistlusi ning küsimärgi all on täiskasvanute ja 

noorte EMV korraldamine, Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tegi ettepaneku anda 

otsustusõigust koondiste koosseisude moodustamiseks pandeemia ajal treenerite komisjonile 

(Artur Sinilill-esimees, Andrey Kostenkov, Gennadi Tolmatšov). 

OTSUS: 

1) Anda otsustusõigus Eesti Poksiliidu 2021.aasta poksikoondise koosseisude 

moodustamiseks treenerite komisjonile kooseisus Artur Sinilill (esimees), Gennadi 

Tolmatšov ja Andrey Kostenkov. 

2) Otsus kehtib esialgu 2021.aasta võistluste suhtes. Vajadusel võib juhatus otsust 

pikendada. 

 

4. 2021 treeningplaan ja koondislaste osavõtt tiitlivõistlustest  



Eesti Poksiliidu peatreener tutvustas juhatuse liikmetele koondislaste 2021.aasta treeningplaani 

ning tiitlivõistlustest osavõtu kava. Käesoleva aasta 11-29. jaanuaril 4  Eesti koondislast (Pavel 

Kamanin, Semjon Kamaninid, Stiven Aas, Mark Andrejev) ja treener (Vassili Kamanin) 

osalesid Poola treeninglaagris. Kahjuks, seoses COVID-19 viiruse levikust põhjustatud 

epidemioloogilise olukorraga maailmas, jäi maailma OM kvalifikatsiooni turniir ära. 

Lubamine OM-dele toimub Euroopa OM KV tulemuste ja maailma reitingutabeli põhjal. 

Seetõttu Eestil on ainult üks kandidaat Olümpiamängudele - Stiven Aas, kellel õnnestus 

saavutada üks võit Londonis. Kvalifikatsiooniturniir jätkub Pariisis 4-8. juunil, kus Eesti 

koondislase vastu astub Rootsi poksija (nende kohtumine jäi eelmisel korral ära võistluste 

katkestamise tõttu). Eesti Poksiliidu peatreeneri hinnangul võimalused võita on reaalsed. 

Olümpiamängudele pääsemiseks tuleb võita kvalifikatsiooniturniiril lisaks sellele ka veel üks 

matš. Juhul, kui Stiven Aas ebaõnnestub, jätkab ta ettevalmistust koos teiste U40 

koondislastega Maailma meistrivõistlusteks, mis toimuvad novembris. Praegu koondislaste 

ettevalmistus läheb hästi: 16. märtsil treener Vassili Kamanin koos 4 koondislastega (Pavel 

Kamanin, Semjon Kamanin, Mark Andrejev ja Stiven Aas) sõitsid Venemaa laagrisse. 

Koondislaste ees on TUL turniir Soomes, turniirid Peterburis (Kuberneri Karikas) ja Leedus 

(Socikas). 

OTSUS: 

Võtta informatsioon teadmiseks. 

5. Protestide lahendamise komisjoni koosseis ja selle muutmine 

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi ettepaneku muuta protestide lahendamise komisjoni 

koosseisu: lisada komisjoni koosseisu juhatuse liikmed Gennadi Tolmatšov ja Andrey 

Kostenkov.  

OTSUS: 

1) Lisada komisjoni koosseisu juhatuse liige Gennadi Tolmatšov ning kinnitada 

komisjoni koosseis järgnevalt: Kalle Klandorf, Gennadi Tolmatšov, Artur Sinilill, Valeri 

Konovalov, Jelena Kalbina ja Aleksander Pahmurko (hääleõiguseta). Andrey Kostenkov 

loobus ettepanekust astuda komisjoni koosseisu. 

2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni 6 liikmest on kohal vähemalt 3. 

3) Laiendada komisjoni toimingut kõikidele Eesti Poksiliidu poolt korraldatavatele 

võistlustele.  

4) Anda komisjonile õigust vajadusel viia läbi uurimine, kaasates asjaosalisi oma 

nägemuse järgi (sh dopingu ja sellega seotud protsessidega seotult) protesti asjaolude 

selgitamiseks ning lõppotsuse tegemiseks. 

6. Kreenholm klubi poksijate meditsiiniline kontroll 2020 EMV U15/U17 ajal  



Vassili Panov esitas Eesti Poksiliidu juhatusele avalduse, milles on avaldanud kahtlustuse, et 

allolevatel Kreenholm poksiklubi poksijatel ei olnud kehtivat ja korrektselt vormistatud 

meditsiinilise kontrolli tõendit U15, U17 Eesti meistrivõistluste 2020 ajal: 

1. Jaroslav Khokhlov 

2. Daniil Medvedev  

3. Ksenia Vesselova 

4. Angelina Petrova 

5. Aleksandra Vlasenko 

6. Anastasija Grazdankina 

7. Evelina Boitsova  

8. Eleonora Susi 

Eesti Poksiliit leiab vajalikuks kontrollida kõik temale laekuvad tähelepanekud. Kontrolli 

käigus selgus, et kõigil sportlastel, peale Eleonora Susi, Jaroslav Khokhlov ja Daniil 

Medvedevi, on tervisekontrolli tõendid olemas. Seoses kolme sportlase tervisekontrolli 

läbimist kinnitavate dokumentide juhatusele esitamata jätmisega, andis juhatus Andrey 

Kostenkovile 10 päeva puuduolevate dokumendite esitamiseks (st hiljemalt 30.03). 

Dokumentide esitamata jätmise puhul lugeda neid puuduolevateks.  

Eesti Poksiliidu presidendi ja peasekretäri ettepanekul oli antud päevakorrapunkt täiendavalt 

arutatud Teamsis 31.03.2021 kuupäeval, kus osalesid juhatuse liikmed Kalle Klandorf, 

Gennadi Tolmatšov ja Artur Sinilill ning sekretariaat Jelena Kalbina ja Mark Jefimov. Kutse 

koosolekule oli edastatud ka Valeri Konovalovile, kuid juhatuse liige ei saanud isiklikel 

põhjustel koosolekul osaleda. Koosolekukutset ei edastatud juhatuse liikmele Andrey 

Kostenkovile, kuna tema oli asjast huvitatu.  

Vastavalt Eesti Poksiliidu korraldusele esitas Andrey Kostenkov juhatuse liikmetele talle 

määratud tähtajaks kolme poksija meditsiinilise kontrolli tõendid.  

Dokumendiga tutvumisel selgus, et poksija Jaroslav Khokhlovi tervisetõend kehtis kuni 

eelviimase meistrivõistluste päevani ehk finaalpäeval polnud poksijal kehtivat tervisekontrolli 

tõendit, mida jättis tähelepanuta ka EMV peakohtunik. 

Poksija Eleonora Susi tervisekontroll oli tehtud Tartus prof Karu juures eraviisiliselt ehk 

meditsiinilise asutuse väliselt, mis ei ole vastuvõetav. Vomaxi Koormustestide labor kinnitas 

samuti alaliidu peasekretäri kirjalikule järelepärimisele vastates, et antud sportlane polnud 

nende asutuses meditsiinilisel kontrollil käinud. Eesti Poksiliidu president tegi ettepaneku võtta 

Eleonora Susilt maha 2020. aasta Eesti meistrivõistlustel 2. koha eest saadud noortespordi 

toetuse punktid (3p), kuid tegi ettepaneku jätta sportlasele tiitel ja medal. Seega, kui 

Kreenholmi noorsportlaste 2020.aasta teenitud punktide koguarv moodustas 57 punkti, siis 

Eleonora Susi teenitud 3 punkti äravõtmise tulemusena jääb poksiklubi 2020.aasta teenitud 

noortespordi punktide koguarvuks 54. 

OTSUS: 



1) Andrey Kostenkovil esitada 10 kalendripäeva jooksul ehk hiljemalt 30.03 kolme 

sportlase Eleonora Susi, Jaroslav Khokhlovi ja Daniil Medvedevi meditsiinilise kontrolli 

tõendid. Dokumentide esitamata jätmise puhul lugeda neid puuduolevateks ja järeldada, 

et sportlastel polnud U15, U17 Eesti meistrivõistluste 2020 ajal kehtivat tervisetõendit. 

2)* Teha märkus mandaatkomisjoni esimehele, peakohtunik Aleksander Pahmurkole 

seoses poksija Jaroslav Khokhlovi lubamisega võistlustele, kellel meditsiinilise kontrolli 

tõend oli 2020. aasta Eesti meistrivõistluste finaalide päeval kehtetu. 

3)* Teha märkus Kreenholm poksiklubi peatreener Andrey Kostenkovile seoses poksija 

Eleonora Susi osalemisega 2020. aasta Eesti meistrivõistlustel ilma kehtiva meditsiinilise 

kontrolli tõendita.  

4)* Jätta Eleonora Susile Eesti 2020.aasta EMV 2. koha tiitel ja hõbemedal, kuid võtta 

klubilt ära kõnealuse poksija teenitud noortespordi toetuse punktid. Seega, kui 

Kreenholmi noorsportlaste 2020.aasta teenitud punktide koguarv moodustas 57 punkti, 

siis Eleonora Susi teenitud 3 punkti äravõtmise tulemusena jääb poksiklubi 2020.aasta 

teenitud noortespordi punktide koguarvuks 54. 

Asteriskiga (*) on märgitud otsused, mis tehti  täiendaval koosolekul 31.03.2021. 

7. Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2020. aasta noorsportlase võistluspunktid ja nende 

alusel väljamaksvate 2021.aasta noortespordi toetuste summad 

Alaliidu peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2020. aasta 

võistluspunktide koondtabeli ja nende alusel klubidele väljamaksvate 2021.aasta noortespordi 

toetuste määrad. Muudatusena tuli sisse Kreenholmi punktide kogus, mis vähenes 3 punkti 

võrra rikkumise tõttu. St kui Kreenholmi noorsportlaste 2020.aasta teenitud punktide koguarv 

moodustas 57 punkti, siis Eleonora Susi teenitud 3 punkti äravõtmise tulemusena jäi poksiklubi 

2020.aasta teenitud noortespordi punktide koguarvuks 54 (vt täpsemalt käesoleva protokolli p. 

6). 

Eesti Poksiliidu EPL liikmesklubide 2020. aasta noortespordi toetuse punktid ja nende alusel 

väljamaksvate 2021.aasta noortespordi toetuste mahud on käesoleva protokolli Lisa 3. 

OTSUS: 

1. Kinnitada EPL liikmesklubide 2020. aasta noortespordi toetuse punktid ja nende 

alusel väljamaksvate 2021.aasta noortespordi toetuste summad. 

2. Peasekretäril valmistada ette vastavad lepingud toetussummade väljamaksmiseks 

liikmesklubidele. 

8. Muud kohapeal algatatud küsimused 

Kohapeal algatatud küsimusi polnud. 



Kalle Klandorf 

/ allkirjastatud digitaalselt / 

EPL juhatuse koosoleku juhataja 

Mark Jefimov 

/ allkirjastatud digitaalselt / 

EPL juhatuse koosoleku protokollija 

Jelena Kalbina 

/ allkirjastatud digitaalselt / 

EPL juhatuse koosoleku kaasjuhataja 

 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-20/03/2021 lisad: 

Lisa 1: Eesti Poksiliidu 2021-2025 arengukava 

Lisa 2: Eesti Poksiliidu võistluskalender  

Lisa 3: Eesti Poksiliidu klubide 2020. aasta paremusjärjestus ning noortespordi toetuse jaotus 

http://www.eestipoksiliit.ee/arengukava/
http://www.eestipoksiliit.ee/voistluskalender-2021/
http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2021/04/EPL-klubide-2020.aasta-paremusj%C3%A4rjestus-NT-jaotus-Kreenholm-miinus-3p-rikkumise-t%C3%B5ttu-2.xlsx
http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2021/04/EPL-klubide-2020.aasta-paremusj%C3%A4rjestus-NT-jaotus-Kreenholm-miinus-3p-rikkumise-t%C3%B5ttu-2.xlsx
http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2021/04/EPL-klubide-2020.aasta-paremusj%C3%A4rjestus-NT-jaotus-Kreenholm-miinus-3p-rikkumise-t%C3%B5ttu-2.xlsx

