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Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-23/09/2022 

 

23.09.2022, Tallinnas 

 

Toimumise koht: Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1, Tallinn 

 

Algus kell 13.00 

Lõpp kell 14.30 

 

Juhatas:  Kalle Klandorf, EPL president 

Protokollis:  Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

 

Osalesid juhatuse liimed: 

Kalle Klandorf, EPL president 

Artur Sinilill, EPL juhatuse liige 

Gennadi Tolmatšov, EPL juhatuse liige 

Jakov Peterson, EPL juhatuse liige 

Valeri Konovalov, EPL juhatuse liige 

 

Puusid juhatuse liikmed: 

Sergei Tšaškin, juhatuse liige 

 

EPL juhatus oli otsustusvõimeline. 
 

 

(Osalejate nimekiri koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1.) 
 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 

PÄEVAKORD: 

1. Koondise ettevalmistusplaan 2022.aasta lõpuni; 

2. Eesti MV 2023, Tallinn OPEN 2023. Kuupäevad, formaat; 

3. Protesti esitamine Eesti MV-tel 21.10-23.10.2022; 

4. IBA kongress; 

5. Peatreeneri ja peasekretäri tööst; 

6. Muud küsimused (väliskohtunike osavõtt Tallinn OPEN turniirist). 
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Alaliidu president Kalle Klandorf tegi juhatuse liikmetele ettepaneku arutada enne esimest 

päevakorrapunkti 6.punkti ehk muid küsimusi, ja nimelt olukorda, mis tekis Tallinn OPEN 

turniiri ajal ja puudutas väliskohtunike osavõttu. Kõnealuse päevakorrapunkti tõstmine 

päevakorra punktidest ettepoole oli tingitud juhatuse liikme Jakov Petersoni ajanappusest, kuna 

täites Tallinn OPEN turniiri ajal peakohtuniku ülesandeid pidi ta varakult koosolekult lahkuma 

ning naasma oma tööülesannete juurde. 

 

1. Muud küsimused:  

1.1. Väliskohtunike osavõtuga aset leidnud intsident Tallinn OPEN turniiril 

 

Peasekretär rääkis juhatuse liikmetele detailselt ära Tallinn OPEN turniiril aset leidnud 

intsidendist, mis päädis Leedu kohtuniku saabumisega võistluspaika hoolimata varasemast 

suhtlusest Leedu poksiföderatsiooniga, kus Leedu alaliidu esindajaid ja saabuva koondise eest 

vastutavat treenerit on mitmel korral korraldaja poolt teavitatud, et käesoleval aastal teenindavad 

Tallinn OPEN turniiri ainult kohalikud kohtunikud. Hoolimata varasemast teavitustööst, 

võistluste juhendis sätestatust ning ka vaatamata sellele, et Leedu koondis pole oma kohtuniku 

isegi registreerinud, mistõttu polnud talle reserveeritud ka ööbimiskohta, saabus kohtunik 

võistluspaika ja süüdistas korraldajaid selles, et teda ei lubata asuda kohtuniku ülesannete täitmise 

juurde. Korraldaja leidis ebaõiglaseks lubada Leedu kohtuniku võistlusi teenindama, kui on enne 

juba keelatud Läti kohtuniku osalemise, kes oli enne arvatud välja EPL kohtunike kolleegiumist 

mitteprofessionaalse käitumise ja kohtunike kolleegiumis pidevalt initsieeritud konfliktide pärast 

ent viibis võistluspaigas publiku seas.  

 

Selle intsidendi tõttu, mis oli tekitatud Leedu alaliidu juhtkonna ja Leedu koondise vahelise 

puuduliku ja eksitava kommunikatsiooni tõttu, olid Tallinn OPEN turniiri korraldajad pandud 

ebameeldivasse olukorda, saanud mitmekordseid süüdistusi, kriitikat ja ähvardusi edaspidise 

koostöö mittelaabumise osas. 

 

OTSUS: 

 

Peasekretäril koostada tekkinud olukorda detailselt kirjeldavat pöördumist ning saata see Leedu 

ja Läti poksiföderatsioonide esindajatele (kuna just Läti kohtuniku registreerimisest algas käesolev 

intsident) selgitamaks intsidendi tagamaad ning avaldades lootust taotliste olukordade vältimiseks 

tulevikus. 

 

 

2. Koondise ettevalmistusplaan 2022.aasta lõpuni; 

 

Peatreener Artur Sinilill tutvustas juhatuse liikmetele koondise ettevalmistusplaani. 

 

Alates antud päevakorrapunktist ei viibinud koosolekul juhatuse liige Jakov Peterson, kuna oli 

hõivatud Tallinn OPEN peakohtuniku ülesannete täitmisega võistluspaigas ja pidi varakult 

koosolekult lahkuma.  

 

(Koondise plaan on käesoleva protokolli Lisa 2) 

 

OTSUS: 
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Võtta informatsioon teadmiseks.  

 

3. Eesti MV 2023, Tallinn OPEN 2023. Kuupäevad, formaat; 

 

Arutati võistluste formaadi ja kuupäevade üle. Jõuti arvamusele, et koolinoorte ja juunioride Eesti 

MV 2023 võiks ka uuel aastal toimuda Narvas. Kiideti Gennadi Tolmatšovi varasemat võistluste 

korraldusvõimet ning avaldati soovi ka 2023.aastal säilitada sama koostöö ning usaldada temale 

võistluste korraldamist ka uuel aastal. 

 

Noorte ja täiskasvanute Eesti MV 2023 korraldamise formaadi võiks muuta, viies võistluste kaks 

esimest päeva väiksemas saalis ning Kalevi Spordihallis suurejooneliselt pidada vaid võistluste 

finaalpäeva või korralada võistlusi mõnes teises Eesti linnas (nt Tartu). 

 

OTSUS: 

 

Konkreetset otsust vastu ei võetud. Juhatus avaldas soovi jätkata antud küsimuse arutelu järgmisel 

koosolekul. 

 

4. Protesti esitamine Eesti MV-tel 21.10-23.10.2022; 

 

Hoolimata sellest, et IBA ajutiselt peatas protesti esitamist Euroopa ja Maailma MV-tel, otsustas 

EPL juhatus säilitada sellist võimalust Eesti MV-tel, pealegi on alaliidul selleks soetatud vajalik 

tarkvara ja töötatud välja detailne protesti esitamise reeglistik. 

 

OTSUS: 

 

Juhatus otsustas, et Eesti MV-tel 21.10-23.10.2022 protestide esitamine matši tulemuse vastu on 

lubatud. 

 

 

5. IBA kongress; 

 

Eesti Poksiliit on esindatud 25.09.2022 peetaval IBA erakorralisel kongressil Jerevanis juhatuse 

liikme Gennadi Tolmatšovi isikus.  

OTSUS: 

IBA kongressil Jerevanis 25.09.2022 Eesti Poksiliitu esindab juhatuse liige Gennadi Tolmatšov. 

 

6. Peatreeneri ja peasekretäri töö; 

 

EPL president tunnustas alaliidu peatreeneri Artur Sinilille ja peasekretäri Jelena Kalbina senist 

tööd ning avaldas soovi oma uue ametiaja jooksul selle koostöö jätkamiseks. Sellest tulenevalt tegi 

alaliidu president juhatuse liikmetele ettepaneku pikendada alaliidu peatreeneri Artur Sinilille ja 

alaliidu peasekretäri Jelena Kalbina töösuhted, jättes neid samadele ametikohtadele.  
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OTSUS: 

 

1. Pikendada peatreeneri Artur Sinilille ja peasekretäri Jelena Kalbina volitused järgmiste 

presidendi valimisteni. 

 

 

Allkirjastatud eksemplar asub Eesti Poksiliidu arhiivis.  
 
___________________     ___________________ 

 

Kalle Klandorf       Jelena Kalbina  

 

EPL koosoleku juhataja      EPL koosoleku protokollija  

23.09.2022       23.09.2022 

 

 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-23/09/2022 lisad:  

 

Lisa 1: EPL 23.09.2022 juhatuse koosoleku osalejate nimekiri koos allkirjadega;  

Lisa 2: EPL 2022.aasta koondise treeningplaan;  
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Lisa 2 EPL juhatuse protokollile nr J-23/09/2022 
 

Koondise kokkuvõte 2022 

 

Koondis osales 9-15.01 laagris Leedus ,millest võtsid osa ka Soome ja Läti koondislased. 

Eesti koondisest osales 11 poksijat nii –noorte ,kui ka täiskasvanute koondislased. 

Koondis pidi peale laagrit osalema Soomes Rahvusvahelisel Tammer turniiril,aga kahjuks 

Leedust tulles nakatus kogu koondis koroona viirusega . 

 

20-24.01 toimunud Tammer turniiril Esindas Eestit ainult üks poksija Maksim ljubimov,kes 

saavutas turniiril kolmanda koha. 

 

27.01 käivitasime projekti igakuise sparringu päeva,kus saavad osaleda kõik Eesti poksijad. 

Esimesel sparringu üritusel osales 23 paari poksijaid. 

 

19.02-28.02 osalesid Eesti poksijad tugeval Rahvusvahelisel poksiturniiril Strandja (Bulgaaria ) 

Eesti poksikoondis oli esindatud 3 poksijaga . 

Kahjuks pidid koondislased piirduma avaringiga. 

 

11.03-24.03 osalesid koondislased U-22 EM-võistlustel,kus saavutas kahe võiduga pronks medali 

-86 kg poksijate seas Anton Vinogradov PSK poksiklubist. 

 

27.03 toimus järjekordne sparring ,millest võttis osa 22 paari poksijaid. 

 

30.03-3.04 toimus Rahvusvaheline Socikase (Leedu)turniir ,millest võttis osa ainult üks Eesti 

poksija Allan Morozov ,kes saavutas turniiril hõbe medali. 

 

6.04-10.04 osalesid koondislased Soomes toimunud Rahvusvaehelisel poksiturniiril Gee Bee. 

Eesti koondis koosnes 7-st poksijast ja turiiril saavutas Maksim Ljubimov hõbeda ja Polina 

Golubeva pronksi. 

 

1.05 toimus järjekordne sparring Tallinnas kus osales 44 poksijat. 

 

5.05-12.05  osales koondis Rahvusvahelisel treeninglaagris Itaalias . 

Osa võtsid laagrist Soome,Leedu,Horvaatia,Poola ja Itaalia poksijad 

 

21.05-31.05 EM-võistlused Jerevanis (Armeenia) 

Osalesid Stiven Aas , Pavel Kamanin 

 

Juuli laager (Viljandi) Osales 23 poksijat ja 3 treenerit 

 

15-18.09 sparringlaager Tartus. Osales 25 poksijat 

 

23-25.09 Tallinna lahtised Meistrivõistlused 

 

8.10 Rahvusvaheline sparring Soomlaste ja Rootslastega  

Osaleb 25 poksijat erinevatest vanusegruppidest (U-17,U-19 ja U-40) 

 

21-23.10 Eesti Meistrivõistlused U19, U40 

 

10.11-13.11 Tammer turniir (U-40) Koondis osaleb 6 poksijaga. 
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Detsembris plaanis korraldada treeninglaager Tartus. 

 

Ettepanek poksijate  osalemiseks Euroopa,-ja Maailma Meistrivõistlustel. 

1. Poksija peab olema Eesti Meister  

2. Osalenud vähemalt kolmel Rahvusvahelisel turniiril 

3. Pidanud vähemalt 20 ametliku poksimatsi 

 

Kokkuvõtte koostas EPL peatreener Artur Sinilill 


