
 

EESTI POKSILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 13/06/2020 

Tallinnas, 12.06.2021 

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 osavot̃jate registreerimine algas kell 11.00. 

Koosolekul oli esindatud 22 hääleõiguslikku liiget (delegaati) 29-st. Lähtuvalt EPL põhikirjast, §23 

üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

EPL 12.06.2021 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleoĩguslike 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. 2020. majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine;  

2. Eesti Poksiliidu ühe juhatuse liikme ümbervalimine (Andrey Kostenkov taandas 

ennast isikliku kirjaliku avalduse alusel); 

3. 2020. aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite tunnustamine; 

4. Jooksvad küsimused 

Viidi läbi avalik hääletus üldkoosooleku päevakorra kinnitamiseks. 

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati üldkoosoleku päevakord. 

 



 

1. 2020. majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine 

Eesti Poksiliidu 2020. majandusaasta aruanne oli kõigile alaliidu liikmesklubidele elektroonsel kujul 

välja saadetud üks nädal enne alaliidu üldkoosolekut. 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf ja peasekretär Jelena Kalbina tutvustasid 2020. majandusaasta 

tegevusaruannet.  

Eesti Poksiliidu raamatupidaja Annika Pärg tutvustas 2020. majandusaasta finantsaruannet. 

Eesti Poksiliidu 2020. majandusaasta aruanne täies mahus on käesoleva protokolli lahutamatu osa 

(Lisa 2). 

Küsimusi koosolekul ei tõstatatud ning Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf pani 2020.aasta 

majandusaasta aruande kinnitamine avalikule hääletamisele. 

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati Eesti Poksiliidu 2020. majandusaasta aruanne. 

2. Eesti Poksiliidu ühe juhatuse liikme ümbervalimine (Andrey Kostenkov avaldas 

kirjaliku avalduse alusel soovi astuda EPL juhatusest välja isiklikel põhjustel) 

Juhatuse liige Andrey Kostenkov taandas ennast isikliku kirjaliku avalduse alusel juhatuse 

koosseisust. Vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale (§30), Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega 

tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liidu tegevust juhtida 

või mõnel muul mõjuval põhjusel. Presidendi tagasikutsumisel või tagasiastumisel astub tagasi kogu 

juhatus. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või 

tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse vajaduse korral üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise 

korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele. 

Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina pöördus üldkoosoleku osalejate poole ettepanekuda seada 

üles kandidaadid alaliidu juhatuse liikme kohale.  

Kokku oli registreeritud 6 juhatuse liikme kandidaadi: Jakov Peterson (kandidaat nr 1), Viktor 

Nikulin (kandidaat nr 2), Vassili Kamanin (kandidaat nr 3), Albert Starikov (kandidaat nr 4), Ruslan 

Lopukhin (kandidaat nr 5) ja Aleksandr Pahmurko (kandidaat nr 6). Kõik kandidaadid andsid oma 

nõusoleku juhatusse kandideerimiseks. 

Hääletamine toimus kahes voorus. I voor (salajane): 

Hääletussedeleid väljastatud: 22. 

Tagastatud hääletussedelid: 21. 

Tühjad ja rikutud hääletussedelid: 0. 

1. kandidaadi Jakov Peterson poolt oli hääletanud 11  hääleõiguslikku liiget. 

2. kandidaadi Viktor Nikulin poolt oli hääletanud 2 hääleõiguslikku liiget. 

3. kandidaadi Vassili Kamanin poolt oli hääletanud 2  hääleõiguslikku liiget. 

4. kandidaadi Albert Starikov poolt oli hääletanud 4  hääleõiguslikku liiget. 

5. kandidaadi Ruslan Lopukhin poolt oli hääletanud 0  hääleõiguslikku liiget. 

6. kandidaadi Aleksandr Pahmurko poolt oli hääletanud 2  hääleõiguslikku liiget. 



 

Vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale (§28), Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks üleseatud 

kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole 

üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest.  

Jakov Petersonil jäi 1 hääl puudu, et koguda üle poole üldkoosolekul osalenud liikmete toetushäältest. 

Sellest tulenevalt tekkis vajadus uue hääletusvooru läbiviimiseks. 

Seega valimiste II vooru pääsesid kaks kandidaati suurimate toetushäälte arvuga (Jakov Peterson ja 

Albert Starikov). Kandidaat Albert Starikov taandas enda kandidatuuri II voorust. 

Peasekretär viis läbi kaks hääletust selgitamaks kas II.vooru hääletus tuleb salajane või avalik. 

Avaliku hääletamine poolt hääletas 20 liiget ja salajase hääletamisprotseduuri poolt - 2. Otsustati 

II.vooru hääletamisprotseduur viia läbi avalikult. 

 

Avalikul hääletamisel hääletas kandidaat Jakov Petersoni poolt kõik 22 alaliidu liiget. 

Seega osutus Jakov Peterson valituks Eesti Poksiliidu juhatuse liikmeks. 

OTSUS: 

Jakov Peterson osutus valituks Eesti Poksiliidu juhatuse liikmeks alates 13.06.2021.  

 

3. 2020. aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite tunnustamine 

2020.aasta parimad poksiklubid vanusekategoorias U-15:  

Parim poksklubi Olümp Maardu Kalev 

Paremuselt teine Narva PSK 

Paremuselt kolmas poksiklubi Boxing-Energia 

 

2020.aasta parimad poksiklubid vanusekategoorias U-17: 

Parim poksklubi Kreenholm PSK  

Paremuselt teine poksiklubi Olümp Maardu Kalev 

Paremuselt kolmas poksiklubi Boxing-Energia 

2020.aasta parimad poksiklubid vanusekategoorias U-19: 

Parim poksklubi Kiviõli Poksiklubi 

Paremuselt teine poksiklubi Narva PSK 



 

Paremuselt kolmas poksiklubi Boxing-Energia 

 

Noorteklubide üldarvestus: 

2020.aasta parimaks noorte poksiklubiks kõigis kolmes vanusekategoorias (U15, U17, U19) 

nimetati poksiklubi Narva PSK. 

2020.aasta paremuselt teiseks noorte poksiklubiks kõigis kolmes vanusekategoorias (U15, U17, U19) 

nimetati poksiklubi Boxing-Energia. 

2020.aasta paremuselt kolmandaks noorte poksiklubiks kõigis kolmes vanusekategoorias (U15, U17, 

U19) nimetati poksiklubi Olümp Maardu Kalev. 

 

Täiskasvanute vanuseklass: 

2020.aasta parimaks täiskasvanute poksiklubiks nimetati taaskord Järve Boxing. 

2020.aasta paremuselt teiseks täiskasvanute poksiklubiks nimetati poksklubi Narva PSK. 

2020.aasta paremuselt kolmandaks täiskasvanute poksiklubiks nimetati poksiklubi Karl-Leman. 

 

2020.aasta parimad poksitreenerid: 

2020.aasta parima noorte poksitreeneri tiitli pälvis seekord Vassili Panov (Narva PSK). 

2020.aasta parima täiskasvanute poksitreeneri tiitli pälvis traditsiooniliselt Vladimir Zazogin 

(Järve Boxing). 

 

2020.aasta parim poksikohtunik: 

2020.aasta parima poksikohtuniku tiitli pälvis AIBA*** kohtnik Jakov Peterson. 

 

 

2020.aasta parimateks poksijateks tunnistati: 

• Aleksandra Meliss - tunnustatud parimaks naispoksijaks juunioride vanuseklassis 

• Diana Gorišnaja - tunnustatud parimaks naispoksijaks noorte vanuseklassis 

• Stiven Aas - tunnustatud parimaks meespoksijaks täiskasvanute vanuseklassis  



 

• Matvei Starikov - tunnustatud parimaks meessportlaseks noorte vanuseklassis 

• Joosep Palm - tunnustatud parimaks meespoksijaks juunioride vanuseklassis 

• Fjodor Kamanin - tunnustatud parimaks meespoksijaks koolinoorte vanuseklassis 

 

4. Jooksvad küsimused 

Arutati jooksvaid küsimusi, kuid otsuseid nende osas ei tulnud. 

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 12.06.2021 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleoĩguslike esindajate 

registreerimisleht. 

Lisa 2:   Eesti Poksiliidu 2020. majandusaasta aruanne. 


