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JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. Koondislaste 2022 treening- ja võistlusplaan 

2. 2022 EPL võistluskalender ja selle kinnitamine 

3. Liikmesklubide 2021 noortespordi punktide kinnitamine 

4. 2021 parimate sportlaste väljaselgitamine 

5. Sofron poksiklubi avalduse menetlemine 

6. Gennadi Tolmatsovi avalduse menetlemine 

7. Round 12 poksiklubi liikmelisuse lõpetamine taotleja avalduse alusel 

8. Muud küsimused 

  



Päevakorra kinnitamine: 

Eesti Poksiliidu peasekretär tegi juhatuse liikmetele ettepaneku kinnitada juhatuse koosoleku 

päevakord. 

OTSUS: 

 

1) Kinnitada päevakord. 

1. Päevakorrapunkt: EPL koondislaste 2022.aasta treening- ja võistlusplaan 

Artur Sinilill tutvustas juhatuse liikmetele Eesti Poksiliidu koondislaste aastaplaani. Arutati 

koondislaste ettevalmistusprotsessi toetamise põhimõtteid. Otsustati toetada sportlaste 

ettevalmistust 50% ulatuses, kuid kohustades sportlast osalema tähtsatel tiitlivõistlustel, 

milleks sportlane laagrites ettevalmistust läbinud on. Antud koostöö vorm peab olema 

vormistatud kolmepoolse lepingu vormis, kuhu kirjutab alla alaliidu esindaja, klubi esindaja ja 

klubi sportlane. 

Plaan on käesoleva protokolli Lisa 2. 

OTSUS: 

1. Võtta informatsioon teadmiseks. 

2. Alaliit toetab koondislaste ettevalmistust, hüvitades sportlase klubile 50% 

peatreeneri aastakavas määratud laagrites osalemise kuludest, kuid tingimusel, et 

alaliidu, klubi ja sportlase vahel on sõlmitud vastavasisuline kolmepoolne leping, 

mis kohustab sportlast osalema konkreetsetel, antud ettevalmistusperioodi 

jooksul toimuvatel tähtsatel tiitlivõistlustel (nagu Euroopa MV, Maailma MV jms) 

milleks sportlane laagrites ettevalmistust läbinud on. Juhul, kui alaliit 

kompenseerib ettevalmistuskulud sportlasele, kes ilma mõjuva põhjuseta loobub 

lepingus sätestatud tiitlivõistlustel osalemast, peab antud sportlase kasvajataklubi 

ettevalmistuskulud alaliidule tagantjärgi tagasi maksma.  

3. Peatreeneril moodustada koondis ja selgitada koondislaste koosseisu. 

4. Peasekretäril valmistada ette vastavad lepingud. 

 

2.  2022 EPL võistluskalender ja selle kinnitamine 

Peasekretär on tutvustanud juhatuse liikmetele 2022.aasta Eesti Poksiliidu võisluskalendrit, 

mis sai koostatud EUBC, IBA (varasemalt AIBA) võistluskalendrite ja liikmesklubide 

küsitlemise põhjal. Sai muuseas otsustatud, et algselt 2022.aasta veebruarisse planeeritud 

noorte ja täiskasvanue Eesti MV toimuvad hoopis sügisel ja seda Eesti Vabariigis valitseva 

keerulise epidemioloogilise olukorra ja kehtestatud piirangute tõttu.  

OTSUS: 

1. Otsustati, et Eesti MV vanuseklassis U19 ja U40 toimuvad Tallinna Kalevi 

Spordihallis (Juhkentali 12, Tallinn) 21.10-23.10.2022 ning nende peakorraldajaks 

on alaliidu peasekretär Jelena Kalbina. Peasekretäril broneerida saal. 



2. Otsustati, et Eesti MV vanuseklassis U15 ja U17 toimuvad Narva 

Spordikompleksis (Rakvere 22, Narva) 15.04-17.04 ja nende peakorraldajaks on 

Gennadi Tolmatšov. Gennadi Tolmatšovil broneerida saal. 

3. Otsustati, et Tallinn OPEN turniiri korraldatakse kolmepäevasena Tallinna Kalevi 

Spordihallis (Juhkentali 12, Tallinn) 23.09-25.09.2022. Peasekretäril broneerida 

saal ja taotleda rahalist toetust turniiri korraldamiseks IBA-lt. 

4. Otsustati, et Tallinn OPEN viiakse läbi meeste vanuseklassides U19 ja U40. Samuti 

toimuvad võistlused teatud kehakaaludes meeste U17 kategoorias kui ka naiste U40 

ja U19 kategooriates. Talllinn OPEN r/v poksiturniiri kehakaalud naistel U19 ja 

U40 ning meestel U17 määrab ja esitab juhatusele kinnitamiseks treenerite 

komisjon. 

5. Vastavalt vajadusele peatreener Artur Sinilillel korraldada U19 vanuseklassi 

koondise moodustamiseks sparringturniir, millest täiendavalt teavitada juhatust ja 

alaliidu liikmeid. Turniiri korraldamise vajadus tekib juhul, kui ühes kehakaalus 

kandideerib Euroopa ja MM meistrivõistlustele rohkem kui 1 (üks) sportlane. 

Koondise nimekiri peab valmima jaanuaris, sparringlaager toimuma veebruaris, 

märtsis olema selge koondise lõplik koosseis. 

6. Kinnitada Eesti Poksiliidu 2022.aasta võistluskalender, mis on käesoleva protokolli 

Lisa 3. 

 

3. Liikmesklubide 2021.aasta noortespordi punktide kinnitamine ja noortespordi 

2022.aasta toetuse summade protsentuaalne määramine 

Igaaastaselt koostab alaliit liikmesklubide noorsportlaste paremusjärjestuse tabelit. Selle tabeli 

koostamisel lähtub alaliit "Eesti Poksiliidu liikmesklubide noortetoetuse võistluspunktide 

arvestamise korrast" ning liikmesklubide kasvandike võistlustulemustest. Kõnealune tabel on 

aluseks 2022. aasta noortespordi toetuse summade määramisel.  

Noortespordi toetust võib kasutada spordialaliidu juhatuse otsusel alljärgnevalt: 

2.3.1. Vähemalt 75% toetuse summast jaotatakse edasi Liidu liikmeks olevatele 

spordiklubidele ja -koolidele; 

2.3.2. Kuni 25% toetuse summast kasutab Liit kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, 

rahvusvahelistel noorte ja juunioride võistlustel osalemiseks, treeningkogunemiste 

organiseerimiseks ja noorsportlaste meditsiiniliste protseduuridega seotud kulude katteks. 

 

Eesti Poksiliidu liikmesklubide paremusjärjestus 2021.aasta klubide tulemuslikkuse alusel, 

mille põhjal toimub 2022.aasta noorspordi toetuse jaotus, on käesoleva protokolli Lisa 4. 

OTSUS: 

Kinnitada Eesti Poksiliidu liikmesklubide noorsportlaste 2021.aasta võistlustulemuste 

paremusjärjestuse tabel, mille põhjal toimub 2022.aasta noorspordi toetuse 

protsentuaalne jaotus. 

 

 



4. 2021.aasta parimate sportlaste väljaselgitamine. 

Eesti Poksiliidu juhatus tutvus 2021.aasta sportlaste võistlustulemustega ning üksmeelselt 

valis neist parimad sportlased. 

OTSUS: 

4.1.Kinnitada 2021.aasta Eesti Poksiliidu parimateks poksijateks: 

• U19 vanuseklassis meessportlane Anton Vinogradov 

• U17 vanuseklassis meessportlane Fjodor Kamanin 

• U15 vanuseklassis meessportlane Ruslan Aulov 

• U22 vanuseklassis naissportlane Diana Gorišnaja 

 

4.2.Otsustati, et 2021.aasta parimaid sportlasi ei valita järgmistes kategooriates: 

• Meessportlane U40 ja U22 vanuseklassides; 

• Naissportlane U40, U19, U17 ja U15 vanuseklassides; 

 

5. Sofron klubi kaebuse menetlemine 

Poksiklubi Sofron on esitanud Eesti Poksiliidu juhatusele kaebuse, milles palub selgitada 

2021.aasta U19 ja U40 Eesti Meistrivõistlustel Tallinna Kalevi Spordihallis aset leidnud 

intsidenti, kus peakohtunik ei võimaldanud klubi treeneril esitada protest matšitulemuse (5:0) 

vastu, väites, et protesti esitamine ei ole võimalik juhul, kui matši tulemus on 4:1 või 5:0 (selge 

ülekaal). Niisamuti loobuti treenerile matši tulemuste protokolli väljastamast, millega ta soovis 

tutvuda. Ühtlasi oli kaebuses toodud välja nördimus selle kohta, et Tallinna ja Narva sportlaste 

vahelise matši hindavateks punktikohtunikeks olid peakohtuniku poolt määratud üksnes Ida-

Virumaa kohtunikud, mis avaldaja väitel võis avaldada mõju matši tulemusele. Avalduses 

väidetakse, et päev enne otsustavat matši tuli avaldaja, peatreeneri ja veel ühe treeneri juurde, 

kes omavahel parasjagu rääkisid, üks Narva kohtunik ning nende juuresolekul avaldas enda 

arvamust kõnealuse matši finaalpäeva tulemuste prognoosi kohta, mis avaldaja väitel võis 

korduda ka kohtunike seas, ning mis omakorda võis avaldada teistele kohtunikele mõju 

finaalpäeva võitja määramisel. Kahjuks antud väide ei leidnud kinnitust. Samas rõhutab alaliit, 

et IBA reeglid ja eetikakoodeks keelavad kohtunikel võistluste ajal igasuguse suhtlemise 

treenerite, sportlaste ja võistlevate delegatsioonide teiste liikmetega. Peakohtunikul tuleks viia 

kohtunike seas pidev selgitustöö IBA tehniliste-ja võistlusreeglite, IBA distsiplinaarkoodeksi, 

IBA eetikakoodeksi ning muude kohtunike tööks vajalike IBA regulatsioonide tundmise ja 

meeles pidamise osas (vajadusel viia kohtunike seas regulaarsed koolitused) ning pidevalt 

rõhutada ja kontrollida, et kohtunikud neid ka järgiksid. Eriti hoolikalt peab peakohtunik 

võistlustel järgima võistlusi teenindavate kohtunike suhtes rakendatava suhtlemiskeelu nõude 

täitmist, mille kohaselt ei tohi kohtunikud võistluste ajal suhelda treenerite, sportlaste ja 

delegatsioonide teiste liikmetega. 

Alaliidu juhatus tutvus hoolikalt laekunud avalduse sisuga ning arutelu käigus jõudis 

seisukohale, et tegemist on olnud mitme halva teguri kokkulangevusega, milles pole võimalik 

kedagi konkreetselt süüdistada. Esiteks, (A)IBA tehniliste reeglite varasema versiooni järgi ei 

tohtinud tõesti anda sisse protest, kui vaidlusaluse matši tulemus oli 4:1 või 5:0 (s.t. ilmselge 

ülekaal), ent viimane IBA reeglite versioon, mis jõustus 20. septembril 2021. aastal (st. 11 

päeva enne kõnealuseid Eesti MV-si) võimaldab tõesti protesti esitamist kõigi 

punktiarvestustega lõppenud matšide puhul. Tegemist on olnud väga drastilise reeglite 



muutusega ning jõustunud muudatus oli kehtinud vaid 11 päeva, mis selgitab ka olukorda, kus 

kohtunikud võisid tõesti värsketest reeglite muudatustest mitte teadlikud olla. 

Niisamuti on kindlasti tegemist ka alaliidu enda osaliselt tegemata tööga, kus protesti esitamise 

kord ei olnud veel selgelt paika pandud ning algselt määratud komisjoni koosseis ei taganud 

komisjoni operatiivset ja pädevat tööd (komisjon täies koosseisus ei viibinud tol hetkel 

võistluspaigas).  

Ühtlasi tõi avaldaja oma kaebuses välja, et tema sportlase (pealinna poksiklubist) ja vastase 

(Narva poksiklubist) matši hindavate küljekohtunike määramisel olid valitud üksnes Ida-

Virumaa kohtunikud. Tõsi küll, et aastate jooksul on Eesti Poksiliidu liikmesklubid 

prevaleerunud (st. ülekaalutsenud) kahes piirkonnas - Tallinnas ja Narvas. Võttes arvesse, et 

võistluspraktikas on ka varasemalt esinenud pingelisi situatsioone, kus kohtunike süüdistati 

seostes konkreetsete klubidega (mis on väidetavalt avaldanud mõju ka poksimatši tulemustele) 

ning mittemeelepärase treeneri sportlaste väidetavas alahindamises. Selliseid süüdistusi on 

raske tõestada või ümber lükata, ent saab olukorda leevendada, et vältida taoliste süüdistuste 

tekkimist. Alaliidu juhatus leidis, et matšidele punktikohtunike määramisel tuleb 

peakohtunikul väga hoolikalt järgida neutraalsuse põhimõtet. Antud põhimõte võiks seisneda 

järgmises, et näiteks Ida-Virumaa poksijate vahelise kohtumise hindamiseks määrata 

võimalusel pealinna kohtunikke või juhul, kui kohtuvad mõlema piirkonna poksijad, valida 

kohtunikke mõlema piirkonna kohtunikke seast, tagades nende võrdse jaotuse, ning kaasates 

nende hulka ka mõne kolmanda piirkonna kohtunikke. 

Ülaltoodut arvesse võttes, jõudis juhatus järgmiste otsusteni (klubi Sofron avaldus on käesoleva 

protokolli Lisa 5). 

OTSUS: 

1.  Võtta arvesse juhtunu asjaolud ning õppida tehtud vigadest, vältimaks analoogsete 

olukordade kordumist tulevikus; 

2.  Jätta 2021. aasta U19 ja U40 Eesti MV-te tulemused muutmata kujul; 

3. Peasekretäril koostöös EPL juhatuse liikme ja kohtunike komisjoni liikme Jakov 

Petersoniga koostada protesti esitamise reeglistik, kujundada protesti esitamise plank 

ning pakkuda välja komisjoni koosseisu moodustamise põhimõtteid, et oleks võimalik 

tagada komisjoni operatiivset ja asjakohast tööd võistluspaigas. Antud tööülesanne peab 

olema täidetud hiljemalt 2022. märtsis (st. enne Eesti MV-si Narvas); 

4. Viia treenereid kurssi uue protesti esitamise korraga, vajadusel viia läbi 

vastavasisulised koolitused; 

5.  Alaliidu juhatusel ja kohtunike komisjoni liikmetel järgida pidevalt IBA reegleid ning 

viia ennast ja alaliidu liikmeid operatiivselt kurssi reeglite muudatustega. 

6. Vastava suulise päringu laekumisel peakohtunikule, peab Eesti meistrivõistluste 

toimkond olema suuteline väljastama taotlejale jooksva võistluspäeva järelpäritatava 

matši tulemuste protokolli käimasoleva võistluspäeva lõpus, võimalusel vaheajal. 

7. Peakohtunikul poksimatšide hindamiseks küljekohtunike määramisel järgida 

neutraalsuse põhimõtteid, mis võiksid seisneda järgmises, - et näiteks Narva poksijate 



vahelise kohtumise hindamiseks määrata pealinna kohtunikke või juhul, kui kohtuvad 

mõlema piirkonna poksijad, valida kohtunikke 2 suurest piirkonnast, võimalusel 

jaotades nende osakaal omavahel võrdselt ning kaasates võimalusel ka kolmanda 

piirkonna kohtunikke, et oleks tagatud kahe suure piirkonna (Harjumaa vs Ida-

Virumaa) kohtunike jaotuse proportsionaalsus. 

8. Peakohtunikul viia kohtunike seas pidev selgitustöö IBA tehniliste-ja võistlusreeglite, 

IBA distsiplinaarkoodeksi, IBA eetikakoodeksi ning muude kohtunike tööks vajalike IBA 

regulatsioonide tundmise ja meeles pidamise osas (vajadusel viia kohtunike seas 

regulaarsed koolitused) ning tagada nende järgimist võistlustel. 

6. Gennadi Tolmatšovi avalduse menetlemine 

Alaliidu juhatuse liige Gennadi Tolmatšov esitas juhatusele menetlemiseks avalduse, milles 

ta tõi välja omapoolsed tähelepanekud kohtunike kolleegiumi tööst. 

(Gennadi Tolmatšovi avaldus on käesoleva protokolli Lisa 6). 

OTSUS: 

Võtta informatsioon teadmiseks.  

7. MTÜ Round12 poksiklubi liikmelisuse lõpetamine taotleja kirjaliku avalduse 

alusel 

Poksiklubi MTÜ Round12 (registrikood 80404881) juhatuse esimees Ruslan Lopukhini isikus 

esitas alaliidu juhatusele avalduse, milles palub arvata klubi välja Eesti Poksiliidu koosseisust, 

kuna klubis ei toimu sporditegevust. 

Vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale, §14. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust välja 

astuda. Liige võib Liidust välja astuda pärast 2-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. 

Etteteatamisetähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või 

kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik. 

OTSUS: 

Arvata poksiklubi Round12 (registrikood 80404881) Eesti Poksiliidu liikmeskonna 

koosseisust poksiklubi juhatuse esimehe kirjaliku avalduse alusel. 

8. Muud kohapeal algatatud küsimused 

Kohapeal ei algatatud muid küsimusi. 

Kalle Klandorf 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku juhataja 

Jelena Kalbina 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku protokollija 



  

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-17/12/2021 lisad: 

 
 

Lisa 1:  Osalejate nimekiri koos allkirjadega (alaliidu arhiivis) 

Lisa 2:  2022.aasta EPL koondise treening- ja võistlusplaan 

Lisa 3:  Eesti Poksiliidu 2022.aasta võistluskalender 

Lisa 4:  Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2021.aasta noortespordi paremusjärjestus 

Lisa 5:  Poksiklubi Sofron avaldus (alaliidu arhiivis) 

Lisa 6:  Gennadi Tolmatšovi avaldus (alaliidu arhiivis) 

  



Lisa 2: EPL koondise 2022.aasta treening- ja võistlusplaan 

 

ALLAN MOROZOV -54KG 

MARK ANDREJEV -60KG 

SEMJON KAMANIN -63KG 

MAKSIM VILDE -67KG 

PAVEL KAMANIN -71KG 

MAKSIM LJUBIMOV -75KG 

STIVEN AAS  -80KG 

ANTON VINOGRADOV -86KG 

8-18.01 Laager leedus ( Kaunas ) maksumust veel täpselt ei tea ,aga see võiks jääda 30-40 eur 

vahele per. Ja ilmselt läheks bussiga . Kõik sõltub palju poisse tahavad osaleda . Või siis rendin 

mikrobussi 50.eur päev. 

21-23.01 Tammer turniir . Laeva piletid ,transfeer Helsingi-Tampere 40 eur per. Majutus 3-ne 

tuba 63eur per. 2-ne 73eur per. ja ühene 103 eur per. Tammerele sai regatud 7 pksijat  kaks 

treenerit ja kohtunik Pahmurko. 

Rahvusvaheline laager Poolas 1-10.02 . Maksumus 50 eur per. pluss transport. Kõik sõltub 

palju osalejaid on!  

19-28.02 Strandja turniir Bulgaarjas (Sofija)  

Lennupiletid ,akreditatsioon 3-ne tuba 63eur,2-ne 75eur ja ühene 85 eur. 

Stip on olemas Pavelil, Aasal ja Vinogradovil.  

Vinogradovi stip suhteliselt väike. 

 

 

Koostas: Koondise peatreener   

Artur Sinilill 

  



Lisa 3:  Eesti Poksiliidu 2022.aasta võistluskalender 

AEG VÕISTLUS KOHT VANUS 

21.01-

23.01 R/v Tammer turniir Tampere, Soome Eliit, U40 M,W 

 2.04-3.04 R/v Hans Kaiva turniir Kohtla-Järve U40, U19, U17 

27.02  

Sparring-turniir EM U19 

koondise moodustamiseks Tallinn, Tondi 17 U19 

19.02-

28.02 R/v Strandja turniir Sofia, Bulgaaria Eliit, U40 M,W 

11.03-

24.03 EUBC U22 Euroopa MV Porec, Horvaatia U22 M ja W 

15.03-

20.03 R/v Danas Pozniakas turniir Vilnius, Leedu Noored, U19 M,W 

27.03 Sparring-turniir Tallinn, Tondi 17 Kõik 

30.03-3.04 R/v A.Socikase turniir Kaunas, Leedu Eliit, U40 M,W 

7.04-10.04 R/v poksiturniir Gee Bee Helsinki, Soome U40 Men, Women 

15.04-

17.04 Eesti MV Narva U15, U17 

10.04-

22.04 EUBC noorte U19 Euroopa MV Sofia, Bulgaaria Noored, U19 M,W 

6.05-21.05 IBA U40 Naiste Maailma MV Istanbul, Türgi U40 Women 



13.05-

15.05 R/V A.Baranovi mälestusturniir Maardu 

U40, U19, U17, U15, 

U13 

21.05-

31.05 EUBC U40 Men’s Euroopa MV Jerevan, Armeenia Eliit, U40 Men  

23.09-2.10 

EUBC juuniorite U17 Euroopa 

MV 

Montesilvano 

(Pescara) Itaalia U17 M ja W 

21.07-

31.07 

EUBC U40 Women’s Euroopa 

MV Ulan-Ude, Venemaa Eliit, U40 Women 

28.07-8.08 Commonwealth Games 2022 

Birmingham, 

Inglismaa Eliit U40 M ja W 

10.08-

21.08 

EUBC koolinoorte U15 Euroopa 

MV Erzurum, Türgi U15 M ja W 

27-Aug International Boxing Day Ülemaailmselt   

23.09-

25.09 Tallinn OPEN Tallinn, Kalevi SH 

U19, U40, U17 (U17: 

valikulised kaalud) 

29.09-9.10 

2022 FISU University World Cup 

Combat Sports Koht otsustamisel 

 

  

21.10-

23.10 Eesti MV Tallinn, Kalevi SH U19, U40  

November IBA U19 noorte Maailma MV La Nucia, Hispaania U19 M, W 

 

  



 

Lisa 4:  Eesti Poksiliidu liikmesklubide 2021.aasta noortespordi paremusjärjestus 

 

 

Klubid KOKKU 

PSK 200,0 

OMK 146,0 

Energia 68,5 

Järve-Boxing 68,0 

Sofron 67,5 

Kiviõli 43,0 

Dünamo 35,0 

Kreenholm 33,5 

Kontakt 29,0 

Loit 15,0 

PKKalev 14,5 

ATP 12,5 

TÜASK 5,5 

Sirge 5,5 

Sillamäe Kalev 3,0 

Nahkkinnas 1,5 

  743,5 

 


