
EESTI POKSILIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. J-12/06/2021 

 

Tallinnas, 12.06.2021 

Toimumise koht:  Lindakivi Kultuurikeskus (J.Koorti 22) 

 

Algus:   10:00 

Lõpp:   11:30 

 

 

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  

 

Osalejad ilma hääleõiguseta:  Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

Mark Jefimov, EPL nõunik 

Annika Pärg, EPL raamatupidaja  

 

(Osalejate nimekiri koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1) 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. EPL juhatuse liikme Andrey Kostenkovi avalduse menetlemine alaliidu juhatuse 

koosseisust tagasiastumise kohta 

2. Uue klubi alaliidu liikmeskonda lisamine  

3. Sportlasele ühekordse toetuse määramine 

4. EPL koondislaste ettevalmistus ja tiitlivõistlustel osalemine 

5. 2020. aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite kinnitamine 

6. 2020. majandusaasta aruande tutvustamine ja selle kinnitamine 

7. Muud kohapeal algatatud küsimused  

  



Päevakorra kinnitamine: 

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi ettepaneku juhatuse liikmetele kinnitada juhatuse koosoleku 

päevakord. 

OTSUS: 

1) Kinnitada päevakord. 

1. Päevakorrapunkt: EPL juhatuse liikme Andrey Kostenkovi avalduse menetlemine  

Alaliidu juhatuse liige Andrey Kostenkov esitas Eesti Poksiliidu presidendi nimele avalduse 

ennetähtaegse juhatuse liikme volituste lõpetamise kohta, kuna isiklikel põhjustel soovib ta 

juhatusest tagasi astuda (kõnealune avaldus on käesoleva protokolli Lisa2). Vastavalt Eesti 

Poksiliidu põhikirjale, § 30. 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. 

Vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale, § 27. Liidul on juhatus, mis teda juhib ja esindab. Liidu 

juhatuse liikmete arv on 5-7. Juhatuse liikmete volituste aeg on neli aastat (üks olümpiaad) 

ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Presidendil on õigus 

esitada üldkoosolekule kinnitamiseks muudatusi juhatuse koosseisus. Juhatuse liige peab 

olema teovõimeline füüsiline isik. President ei soovinud esitada enda poolt ühtegi konkreetset 

kandidaatuuri, jättes uue liikme esitamise võimaluse alaliidu üldkoosolekule. 

Kuna Andrey Kostenkovi tagasiastumine alaliidu juhatuse koosseisust on vähendanud juhatuse 

liikmete arvu 4-ni (vt § 27), siis on uue juhatuse liikme valimine vastavalt alaliidu põhikirjale 

(§ 30) antud juhul vajalik. Antud päevakorra punkt oli lisatud ka üldkoosoleku päevakorra 

projekti selle kokkukutsumisel. 

OTSUS:  

1) Kiita heaks juhatuse liikme Andrey Kostenkovi avalduse Eesti Poksiliidu 

juhatuse koosseisust tagasiastumise kohta. 

2) Uue juhatuse liikme esitamine ja valimine toimub alaliidu üldkoosolekul 

12.06.2021. Antud päevakorrapunkt oli lisatud üldkoosoleku päevakorda selle 

kokku kutsumisel. 

3) Peasekretäril teha kõik antud protseduuriga seotud toimingud Eesti äriregistris 

(vana liikme kustustamine ja uue lisamine). 

2. Uue klubi liikmeks vastuvõtmine  

Poksiklubi Napalm (registrikood 80594309) on esitanud Eesti Poksiliidule avalduse alaliidu 

liikmeks astumise kohta (kõnealune avaldus on käsoleva protokolli Lisa3). Ühtlasi on klubi 

avaldanud soovi, et poksija Joosep Palm treeniks ja esindaks edaspidi poksiklubi Napalm. 



Sportlase üleminekut ühest EPL liikmesklubist teise reguleerib vastav Eesti Poksiklubi eeskiri 

(ülemineku kord). Paraku ei ole alaliidule seni esitatud vastavasisulise dokumentatsiooni, 

mistõttu Joosep Palm jääb jätkuvalt poksiklubi Kontakt sportlaseks.  

OTSUS: 

1) Lisada poksiklubi Napalm (registrikood 80594309) Eesti Poksiliidu 

liikmesklubiks; 

2) Juhtida klubi juhtkonna tähelepanu, et Joosep Palm’i üleminek ühest klubist teise 

peab olema ametlikult vormistatud vastavalt alaliidu juhatuse poolt kinnitatud 

ülemineku korrale. 

3. Sportlasele ühekordse toetuse määramine 

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi juhatusele ettepaneku, seoses raske Diana Gorišnaja 

majandusolukorraga, määrata talle erandkorras ühekordne toetus, mis oli Eesti Poksiliidule 

eraldatud EOK poolt Diana Gorišnaja personaalsete tulemuste eest, summas 750 eurot. 

OTSUS: 

1)  Määrata tulemuslikkuse eest ühekordne toetus Diana Gorišnajale summas 750 eurot. 

4. EPL koondislaste ettevalmistus ja tiitlivõistlustel osalemine 

Artur Sinilill tutvustas juhatuse koosoleku osalejatele Eesti Poksiliidu koondislaste 

ettevalmistusplaani. Plaan on käesoleva protokolli Lisa 4. 

OTSUS: 

1)  Võtta informatsioon teadmiseks. 

5. 2020. aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite kinnitamine 

Eesti Poksiliidu peasekretär tutvustas juhatuse liikmetele 2020. aasta edukamate noorte- ja 

täiskasvanute poksiklubide nimekirjad, mis olid koostatud 2020. aasta võistlustulemuste põhjal 

ning toetudes Eesti Poksiliidu liikmesklubidele noortetoetuse võistluspunktide arvestamise 

korra põhjal koostatud liikmesklubide saavutusedetabelile.  

Nimekiri on käesoleva protokolli Lisa5. 

OTSUS: 

1)  Kinnitada parimate klubide/treenerite/sportlaste nimekirjad. 

6. 2020. majandusaasta aruande tutvustamine 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 

http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2020/03/Sportlaste-%C3%BChest-klubist-teise-%C3%BClemineku-kord-j%C3%B5ust.3.01.2020-1.pdf


vastuolusid aruande osas. Juhatus otsustas aruanne heaks kiita ja suunata see kinnitamiseks 

alaliidu üldkoosolekule (12.06.2021). 

Eesti Poksiliidu 2020. majandusaasta aruanne on käesoleva protokolli Lisa6. 

OTSUS: 

1)  Kiita heaks Eesti Poksiliidu 2020. majandusaasta aruanne ja suunata see 12.06.2021 

alaliidu üldkoosolekule kinnitamiseks. 

7. Muud kohapeal algatatud küsimused 

Kohapeal algatatud küsimusi polnud. 

 

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-20/03/2021 lisad: 

 

 

Lisa 1:  Osalejate nimekiri koos allkirjadega  

Lisa 2:  Alaliidu juhatuse liikme Andrey Kostenkovi avadus tagasiastumise kohta 

Lisa 3:  Poksiklubi Napalm avaldus Eesti Poksiliidu liikmeks astumise kohta 

Lisa 4:  EPL koondise treening- ja võistlusplaan 

Lisa 5:  2020. aasta parimate klubide/sportlaste/treenerite nimekiri 

Lisa 6:  Eesti Poksiliidu 2020. majandusaasta aruanne  



Lisa 4: EPL koondise treening- ja võistlusplaan 

 

1. 11.01-29.01 laager Poolas. Osalejad ( Mark Andrejev,Semjon Kamanin,Pavel 

Kamanin ,Stiven Aas,Artur Zarva).Laagris osalesid Poola,Hungari,Venemaa ja Rootsi 

koondised. 

2. 16-31.01 laager Venemaal (Kislovotsk) Osalejad Andrejev,Kamaninid ja Aas.Laagrist 

võtsid osa Venemaa,Kazakstani ja Uzbekistani koondised. 

3. 18-26.04 Sank-Peterburgi karikas . Osalesid Andrejev,Kamaninid ,Aas ja D.Gladisev 

(kõik kaotasid esimeses ringis) 

4. 15-26.05 laager Itaalias . Osalesid P.Kamanin ,Aas,Gladisev.Laagrist võtsid osa 

Itaalia ,Brasiilia,Columbia ,Horvaatia ja Poola koondised. 

5. 2-7.06 OMqualifikatsioon . Osaleja S.Aas. Kaotus rootsi poksijale . 

6. 15-25.06 EM –U22 Itaalias . Osalevad Diana Gorisnaja,Andrejev,Kamaninid ja Aas. 

7.  Juuli,August,September ülfüüsilise laager Tartus.Kuupäevad täpsustamisel. 

8. 16-26.09 Sõjaväelaste MM Moskva ? 

9. 1-3.10 Eesti Meistrivõstlused 

10. Oktoober (Sparring laager kokkuleppel mõne riigiga) 

11. 26.10-6.11 MM Belgrad (Serbia) Osalejad täpsustamisel. 

 

Koostas: Koondise peatreener   

Artur Sinilill 

 


