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Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-23/10/2022 

 

23.10.2022, Tallinnas 

 

Toimumise koht: Tallinna Kalevi Spordihall, Juhkentali 12, Tallinn 

 

Algus kell 11.00 

Lõpp kell 13.30 

 

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 

Sergei Tšaškin, juhatuse liige 

 

Puusid juhatuse liikmed: 

 

Valeri Konovalov, EPL juhatuse liige 

Jakov Peterson, EPL juhatuse liige 

 

 

Hoolimata kahe juhatuse liikme puudumisest, oli EPL juhatuse koosolek otsustusvõimeline, 
kuna sellel oli esindatud üle poole juhatuse liikmetest. 
 

 

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

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 

PÄEVAKORD: 

1. Koondise ettevalmistusplaan 2022.aasta lõpuni. Seni toimunud võistlused ja laagrid, 

peatreeneri hinnang/arvamus/ettepanekud ja soovitused – ettekandja EPL peatreener 

Artur Sinilill; 

2. IBA otsuse ja EOK avalduse arutamine ning EPL seisukoha kujundamine; 

3. Tallinn OPEN toimkonna liikmete ühisavalduse menetlemine poksijaraamatu võltsimise 

kohta; 

4. Muud küsimused  

1. Treenerite komisjoni koosseisu muutmine ning komisjonile täiendavate õiguste 

ja ülesannete andmine; 

2. Kohtunike tööst; 
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1. Koondise ettevalmistusplaan 2022.aasta lõpuni; 

 

Peatreener Artur Sinilill tutvustas juhatuse liikmetele koondise ettevalmistusplaani. 

 

(Koondise plaan on käesoleva protokolli Lisa 2) 

 

OTSUS: 

 

Võtta informatsioon teadmiseks.  

 

2. EOK avalduse arutamine ja EPL seisukoha kujundamine; 

 

Kolmapäeval, 5.oktoobril 2022 avaldas IBA oma kodulehel juhatuse otsuse, mille kohaselt lubab 

rahvusvaheline poksiliit (IBA) Venemaa ja Valgevene sportlased oma lipu ja hümni all taas 

võistlustele, ehkki rahvusvaheline olümpiakomitee andis Ukraina sõja alguses rangelt vastupidise 

soovituse ja IBA üle poole aasta ka täitis seda. Eesti Poksiliidule tuli antud uudis üllatusena, kuna 

ametlikku kirja pole alaliidule saadetud. Eesti Poksiliit seni juhindus 5.03.2021 IBA ja EUBC 

avaldustest, mille kohaselt ei kutsuta ega lubata Venemaa ja Valgevene poksijatel osaleda 

rahvusvahelistel poksivõistlustel. Avalduses oli ühtlasi deklareeritud, et IBA ja EUBC on poksi 

arendamisel lähtumas inimlikkusest ja rahumeelsusest.  

 

12.oktoobril saatis EOK kõigile spordiliitudele laiali e-kirja, milles edastas Balti riikide 

spordiorganisatsioonide juhtide ühisavalduse. Selles ollakse kindlalt veendumusel, et Venemaa 

ja Valgevene sportlastel ning ametiisikutel ei ole sõja kestmisel kohta rahvusvahelises spordiperes. 

Tsitaat: „Me peame olema ühtsed oma väärtushinnangutes ja käitumiskultuuris. Me peame 

kuulama on sisemist südamehäält. Me oleme eelkõige inimesed ja kodanikud ja alles siis 

spordiinimesed. Mõnikord peame loobuma spordi esikohale seadmisest, kui kaalul on suuremad 

väärtused. Süütute inimeste tapmine ning tsiviilrajatiste hävitamine peab lõppema, rahuleping 

peab lõpetama selle sõja. Iga valdkonna kindel seisukoht sõda õhutavate riikide esindajate 

tegevuste suhtes peab andma selge signaali, et nende riikide käitumine on vastuvõetamatu ja 

õõvastav.“ 

Balti riikide pöördumine: https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/23/statement-from-the-nordic-

olympic-committees-paralympic-committees-and-sports-confederations-on-the-escalating-

russian-aggression-in-ukraine/  

Ajakirjandus on survestamas alaliite, mille koondislased võtavad osa r/v tiitlivõistlustest, kus 

osalevad Venemaa ja Valgevene sportlased (vihalaine alla on sattunud ka Tenniseliit), ent ometi 

on jätkuvalt alaliitude riiklik ja KOV poolne finantseerimine otseses sõltuvuses r/v tiitlivõistluste 

tulemustel saadud sportlikest tulemustest. 

 

OTSUS: 

 

1. Eesti Poksiliit mõistab hukka olümpiarahu rikkumise ja Ukraina-vastase sõjalise tegevuse. 

2. Eesti Poksiliidu juhatus jättis jõusse 6.03.2021 jõustunud seisukohta, mille kohaselt ei kutsuta 

ega lubata Venemaa ja Valgevene poksijatel osaleda Eestis korraldatavatel poksivõistlustel ning 

Eesti poksikoondis ei osale jätkuvalt Venemaal või Valgevenes peetavatel võistlustel. 

http://www.eubcboxing.org/news/eubc-supports-end-endorses-the-iba-resolutions-regarding-russian-and-belarusian-teams-and-events-and-support-to-ukrainian-boxers/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/23/statement-from-the-nordic-olympic-committees-paralympic-committees-and-sports-confederations-on-the-escalating-russian-aggression-in-ukraine/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/23/statement-from-the-nordic-olympic-committees-paralympic-committees-and-sports-confederations-on-the-escalating-russian-aggression-in-ukraine/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/23/statement-from-the-nordic-olympic-committees-paralympic-committees-and-sports-confederations-on-the-escalating-russian-aggression-in-ukraine/
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3. Eesti poksikoondis ei osale rahvusvahelistel poksivõistlustel, kus osalevad Venemaa või 

Valgevene poksijad, välja arvatud Euroopa ja maailmameistrivõistlustel, tuginedes asjaolule, et 

alaliidu ja liikmesklubide riiklikku, KOV ja koostööpartnerite rahastust jätkuvalt määravad 

sportlaste tulemused nendel võistlustel. 

 

3. Tallinn OPEN toimkonna liikmete ühisavalduse menetlemine poksijaraamatu 

võltsimise kohta; 

Tallinn OPEN turniiri ajal avastas võistluste toimkond poksijaraamatu võltsimist (sh arstliku 

kontrolli võltsimist). Kuna tegemist on klubiga, kes on antud tegevust harrastanud pidevalt, 

hoolimata võistluste mandaatkomisjoni korduvatest noomitustest, leidis juhatus, et klubi korrale 

kutsumiseks ei piisa vaid suulistest märkustest ning tuleb rakendada mõjuvamad meetodid. Kuna 

treeneri kohustus on eeskätt hoolitseda sportlase tervise eest ja kuna just poksijaraamatu 

võltsimisega vahele jäänud klubi üks teine kasvandik on hiljuti sattunud olukorda, kus tema 

vastase treeneri hoolimatuse ja tervise suhtes ignorantse käitumise tõttu poksija suri, leidis juhatus, 

et klubi peab olema karistatud noortespordi punktide kärpimisega. 

 

(Tallinn OPEN toimkonna liikmete digitaalselt allkirjastatud ühisavaldus poksijaraamatu ja 

poksija meditsiinilise kontrolli võltsimise kohta asub EPL arhiivis). 

 

OTSUS: 

 

1. Mitmekordsete poksijaraamatu võltsimise ning eeskätt meditsiinilise kontrolli võltsimise tõttu 

(mis on vastuvõtmatu ja seaduslikult karistatav) võtta poksiklubilt Narva PSK 2023.aasta 

noortespordi toetussummast maha 10%. 

2. Otsus teha avalikuks kõigile liikmesklubidele analoogsete rikkumiste ennetamiseks. 

3. Kordusrikkumiste puhul mistahes klubi poolt, kus võltsitakse poksijaraamat, meditsiinilise 

kontrolli tõend, isikut tõendavad dokument, vms, rakendada 20%line noortespordi toetuse maha 

arvamise määr. 

4. Poksijate registripidajal (võistluste tehnilise sekretäri ülesandeid täitjal) Viivika Andreasel 

pidada arvestust poksijate ja klubide kohta, kes on jäänud vahele poksijaraamatute, isikut 

tõendavate dokumentide, tervisetõendite ja mistahes muude dokumentide võltsimisega, et esiteks 

õigeaegselt sekkuda ebaseadlikkesse toimingutesse nende lõpetamiseks ja ära hoidmiseks 

tulevikus ning sportlaste kõrvaldamiseks võistlustest (sh edaspidine võistluskeeld). 

 

 

4. Muud küsimused: 

 

4.1. Eesti Poksiliidu treenerite komisjoni koosseisu muutmine: 

Treenerite komisjoni koosseis oli viimati määratud 31.10.2018 alaliidu juhatuse koosolekul 

(protokoll: http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2018/11/EPL-protokoll-nr-J-

31_10_2018-v%C3%A4ljav%C3%B5te.pdf), hilisema juhatuse otsusega muudeti komisjoni 

koosseis kaheliikmeliseks, kuhu kuulus peatreener Artur Sinilill ja juhatuse liige Gennadi 

Tolmatšov. Eesti Poksiliidu 23.10.2022 juhatuse koosolekul tehti ettepanek muuta komisjoni 

koosseis tagasi kolmeliikmeliseks ja valida treenerite komisjoni liikmeteks järgmised treenerid: 

 

http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2018/11/EPL-protokoll-nr-J-31_10_2018-v%C3%A4ljav%C3%B5te.pdf
http://www.eestipoksiliit.ee/wp-content/uploads/2018/11/EPL-protokoll-nr-J-31_10_2018-v%C3%A4ljav%C3%B5te.pdf
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1. Artur Sinilill 

2. Gennadi Tolmatšov 

3. Sergei Tšaškin 

 

Tehti ettepanek anda treenerite komisjonile õigus otsustada EPL koondise lõpliku koosseisu üle, 

võttes arvesse kandidaatide EMV- te tulemused (eelistadas Eesti meistreid), ettevalmistustaset 

otsustaval perioodil, täiendavate valimisvoorude tulemusi (nt sparringud, teatud turniiride 

tulemused jms) ja muid kriteeriume. Treenerite komsjon leidis, et täiskasvanute ja noorte 

poksikoondise koosseisude moodustamisel peaks olema miinimumnõudeks see, et koondise 

kandidaadil Euroopa ja Maailma MV-tele peab olema eelnevalt peetud vähemalt 20 ametlikku 

matši (ehk ta peab olema kogenud sportlane). Niisamuti peab kandidaat olema eelnevalt 

osalenud vähemalt kolmel rahvusvahelisel poksiturniiril.  

Anda treenerite komisjonile ülesande koostada 2023 aastaplaanid iga vanuseklassi kohta (U40, 

U19, U17, U15),- sh laagrid ja turniirid, milles osalevad Eesti poksikoondislased. 

 

OTSUS: 

1. Muuta Eesti Poksiliidu treenerite komisjoni koosseis, lisades nende sekka alaliidu 

juhatuse liikme Sergei Tšaškinit. Peasekretäril teavitada komisjoni koosseisu 

muudatustest klubisid ning uuendada komisjoni koosseis alaliidu kodulehel. Uus Eesti 

Poksiliidu treenerite koosseis on nüüd järgmine:  

a. Artur Sinilill,  

b. Gennadi Tolmatšov,  

c. Sergei Tšaškin.  

2. Anda treenerite komisjonile otsustusõiguse EPL koondise lõpliku koosseisu üle, võttes 

arvesse kandidaatide EMV- te tulemused (eelistadas Eesti meistreid), ettevalmistustaset 

otsustaval perioodil, täiendavate valimisvoorude tulemusi (nt sparringud, teatud turniiride 

tulemused jms) ja muid kriteeriume. Täiskasvanute ja noorte poksikoondise koosseisude 

moodustamisel peaks miinimumnõudeks olema see, et koondise kandidaadil peab olema 

eelnevalt peetud vähemalt 20 matši (ehk ta peab olema kogenud sportlane). Niisamuti 

peab U40 ja U19 koondise kandidaat olema eelnevalt võistelnud vähemalt kolmel 

rahvusvahelisel poksiturniiril ja tal peab olema kehtiv Eesti meistri tiitel. Antud nõude 

järgimist ja rakendamist otsustab treenerite komisjon lähtuvalt konkreetetest 

olukordadest. 

3. Anda treenerite komisjonile ülesande koostada 2023 aastaplaanid iga vanuseklassi kohta 

(U40, U19, U17, U15),- sh laagrid ja turniirid, milles osalevad Eesti poksikoondislased. 

4. Peasekretäril saata klubidele laiali e-kiri palumaks teatada sportlaste nimed, kes plaanivad 

osaleda 2023.aasta tiitlivõistlustel (EM, MM). Seejärel pannakse paika iga vanusegruppi 

eest vastutavad treenerid. Treenerite komisjon koos iga vauserühma eest vastutava 

treeneriga koostavad koondiste 2023.aastaplaani.  

 

4.2. Kohtunike tööst 

 

Juhatuses tõstatati küsimus punktikohtunike määramise põhimõtetest erinevate võistluspaaride 

hindamiseks. Kuna juhatusel puudub pädevus kohtunike töö hindamiseks, on alaliidu 
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peasekretär teinud juhatusele ettepaneku anda treenerite komisjonile ülesandeks valida 21.10-

23.10.2022 peetud Eesti meistrivõistlustel 9-10 poksimatsi (nt. 2-5 poksimatsi päeva kohta), mille 

suhtes nad sooviksid saada pädeva hindaja arvamust võistlustulemuste osas. Kuna kõik 

võistluspäevad olid salvestatud, on võimalik küsida mõnda kogenud supervaiseri teenust andmaks 

hinnangut võistlustulemuse osas. Alaliit on valmis tasuma antud teenuse eest küsitavat tasu.  

 

OTSUS: 

 

1. Treenerite komisjonil valida 21.10-23.10.2022 peetud Eesti meistrivõistlustel 9-10 

huvipakkuvat poksimatsi (nt. 2-5 poksimatsi päeva kohta), mille suhtes nad sooviksid 

saada pädeva hindaja (supervaiseri) arvamust võistlustulemuste kohta, 

2. Peasekretäril paluda Swiss-timing süsteemi operaatoril 21.10-23.10.2022 poksimatšide 

võistlustulemused koos iga kohtuniku andmete ja hindamistulemustega, 

3. Peasekretäril leida mõnest naaberriigist (Soome/Rootsi jms) koostööst huvitatud IBA 

supervaiseri, leppida temaga koostöö tingimusi ja hankida tema arvamust 

võistlustulemuste osas.  

4. Töö lõpus arutada saadud tulemused EPL juhatuse liikmetega. 

 
 

 

Allkirjastatud eksemplar asub Eesti Poksiliidu arhiivis.  

 
___________________     ___________________ 

 

Kalle Klandorf       Jelena Kalbina  

 

EPL koosoleku juhataja      EPL koosoleku protokollija  

23.10.2022       23.10.2022 

 

 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-23/10/2022 lisad:  

 

Lisa 1: EPL 23.10.2022 juhatuse koosoleku osalejate nimekiri koos allkirjadega;  

Lisa 2: EPL 2022.aasta koondise treeningplaan;  
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Lisa 2 EPL juhatuse protokollile nr J-23/10/2022 
 

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. 



7 

 

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 


