Eesti Kickboxingu Föderatsioon

Protokoll nr 2020_1
Toimimise aeg 04.01.2020, 14:00 – 15:30 Toimimise koht: Tallinn Lai 7.
Eesti Kickboxingu Föderatsiooni üldkoosolek
Osalesid: Sintai-S, Tugev tahe (esindajaks volituse alusel – Sergei Kozlov), Estonian
Academy of Kickboxing, Frist Fighting Club, Konkiro, Budo, SK Fighter, Klan (esindajaks
volituse alusel – Sergei Kozlov), Banzai, (esindajaks volituse alusel – Sergei Kozlov), Mainor
Shaolin. Kombat, Viimsi Tigers Gym.
Puudusid: Vortex, Kevin Renno Võitlusspordi Akademia, Garant, A.L.O. Grew ja Marina
Sport Team Astur.
Sergei Kozlov: Tegi ettepaneku koosoleku avamiseks, kohal on 12 klubi, puudub 5 klubi,
kvoorum on täis.
Hääletamine: 12– poolt, 0 – vastu, 0-erapooletud.
Kozlov: Tegi ettepanku määrata koosoleku protokollijaks J.Rozovi
Hääletamine: 12 – poolt, 0 – vastu, 0-erapooletud.
Kozlov: Tegi ettepaneku kinnitada päevakorra järgmiste punktide ulatuses:
1. EKBF Juhatuse aruanne aastate 2019 kohta;
2. Finantsküsimused
3. Hinnang juhatuse tööle
4. Võistluste stardimaksud ja EKBF sisseastumismaks
5. Uue juhatuse koosseisu valimine
6. Eesti Kickboxingu Föderatsiooni parimate tunnustamine
Hääletamine: 12 – poolt, 0 – vastu, 0-erapooletud.
Esimese päevakorra punkti osas „EKBF Juhatuse aruanne aastate 2020 kohta„ tegi ettekande
Sergei Kozlov:
Sooviti Palju õnne ja head uut aastat ning alustati rahvusvahelistest saavutustest
1. 30.11 Wako kuulutas välja Kickboxingu päeva. Põhjuseks Kickboxingu määramine
ootelisti olümpia spordialaks rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt.
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2. Jurili Lahtikov on 4 aastaks valitud Ringi spordid, ja Tehnilise komitee liige
3. Marek Krugol on Meedia komitee liige.
4. Majakov Andrei on B kategooria Rahvusvaheline kohtunik
Ülevaade hetkeseisust EKBF
Tänase päeva seisuga Föderatsioonis on 17 klubi.
Meil on 15 atesteeritud Kickboxing kohtuniku.
Informeeriti, et treeneritel Timofejevil (Konkiro), Vorobjovil (Estonia Academy of
Kickboxing) ja Brusinil (Sintai-S) 2020 lõppeb treenerite kategooria kehtivusaeg, Paluti
alustada treenerite kategooria kehtivusaja pikendamisega tegelema.
Rahvusvahelised tulemused 2020
2019 aasta tulemused on parimad tulemused läbi aegade: Juunioride Euroopa
meistrivõistlustel osas 5 sportlast: Aleksandra Džikajeva (Konkiro, Narva), Daniil Gayduk
(Konkiro, Narva), Andres Oitsar (Konkiro, Narva), Ilja Skolnov (Konkiro, Narva) ja
Aleksandr Solovjov (FFC, Tallinn) ning
saavutati 3 kulda ja 2 hõbetad EMV K1, ehk kõik viis sportlast teenisid medali.
Tunnustati suurepärase treenerite töö eest Sergei Timofejevit ja Igor Golubevi
Täiskasvanute meistrivõistlustel ringi liigid K1 osales 2 sportlast ning saavutasid järgmised
tulemused:
Maikel Astur (pronks) ja Artur Zarva MM (pronks)
Täiskasvanute ja veteranide Tatami liikide meistrivõistlustel osales 3 sportlast.
Täiskasvanute kategoorias osalesid Alo Vempere kes kaotas teises ringis ning Tarvo Räni
kes kaotas esimeses ringis. Suurepärase tulemuse saavutas Veteranide vanusgrupis Rain
Ruuder kes tuli maailmameistriks (kuld).
2. Finantsküsimused:
2019 aasta on 9 000 EUR miinuses 63 468 tulusid ja 72 468 kulusid. 2019 aastal EOK eraldas
raha 30 262 suuruses ning Sponsorite abi oli 30 806. Kulutuste kasvu põhjuseks peamiselt
olid: hotellide kulud (sportlase kohta 1000 -1200 eurot) me elame alati hotellides, mis on
võistluste maksimaalselt lähedal. Ning samuti kasvasid stardimaksed 53 EUR juuniorid 63
EUR täiskasvanud (peamiseks põhjuseks on see, et WAKO toetab afrikaat). Lisaks sellele
EKBF hüvitas sportlaste kulud rahvusvahelistel võistlustel osalemise eest järgnevalt:
Ilja Skalnov (Konkiro) 100%
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Aleksander Solovjov (FFC) 75%
Artur Zarva (Garant)– sõidu ja varustuse kulud.
Lisaks WAKO põhisponsoriks on TOP TEN, mille tulemusel pidime ostma uued TOP TEN
koondise vormid. Mille maksumus on 4 tuh. Ootamatud kuludeks oli Milanosse sõit kus
toimusid erakorralised WAKO presidendi valimised.
Samas muretsemiseks pole põhjust EKBF leidis endale uue sponsori, kes lubas kulud hüvitada.
Meil on uus sponsor Vladimir Libman, Paekivitoodete Tehase OÜ president, seega saame
tekkinud kulud hüvitada.
Küsimused: Küsimusi ei ole
3. Hinnang juhatuse tööle
Hinnang EKBF presidendi poolt.
Annan hinnangu Juri Lahtikovi tööle: Üldiselt hinne on suurepärane, puuduseks on vähene
välisriikide osalejate arv Eestis korraldatavatel rahvusvahelistel võistlustel. Probleem on
selles, et klubide eelarve aasta algab märtsis meie võistlus on veebruaris.
Janek Rozovi tööd hinnati kui väga head, väikse mööndusena viimase 2019 aasta kohta kus
töö oli rahuldav seoses ajapuudumisega.
Dmitri Petrjakovi tööd hinnati suurepäraseks. Lisaks treenerite programmi koostamisele, on
Dmitri aidanud presidenti nn paberitöö tegemise osas suheldes nii Eesti kui ka rahvusvaheliste
ametkondadega.
Juhatuse hinnang enda tööle
Juri Lahtikov hindas enda tööd heaks, vaatamata sellele, et kulud ületasid tulud 2019 aasta oli
parim läbi aegada tulemuste saavutamise osas. Lisaks tehti ülevaate tulevaste väljakutsete osas:
2020 2021 aastal lisaks rahvusvahelistele tava võistlustele toimub kaks erilist võistlust Sport
Acorts (Kazahtstn) Full contact ning Word Games USA K1 2020 kuhu saab kvalifitseerida
läbi Türgis toimuvate EMV. Meil on üks sportlane Maikel Astur kes võiks Eestit esindada.
Regulaarsed võistlused toimuvad:
2020 juuniorid kadetid augustis Belgradis (Serbia)
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2020 Täiskasvanud oktooberis Türgis
Juhiti tähelepanud, et meil EKBF on probleemid üleminekuga juuniori klassist täiskasvanute
klassi Paluti Konkirot väga tähelepanelikult ja põhjalikult valmistada sportlasi ette.
Janek Rozov andis hinnangu enda tööle hindega 4, kuna 3 esimest aastat sai panustatud 100%
ja viimasel 50% osas seoses ajapuudusega.
Dmitri Petrjakov, soovis kõigile head uut aastat. Kahes põhitegevuses tulemused olid
tagasihoidlikud kuna peatreeneri rolli EKBF ei täideta oli otsustatud, et sportlaste treenerid
vastutavad sportlase valmisoleku eest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Teise ülesande treenerite nõukogu esimees ei pidanud rolli täitma kuna kõik küsimused sai lahendatud
treeneritega jooksvalt. Ülesanne, mis sai päriselt tehtud oli treenerite kvalifikatsiooni komisjon
juhtimine ja treenerite metoodilise materjali välja töötamine. (150 leheküljel venekene tekst
nüüd on vaja see eesti keelde tõlkida. Paluti abi tõlkimise oas Rain Ruuderilt)
Klubide esindajate kommentaarid
Igor Golobev soovis Head uut aastat ning hindas juhatuse tööd kui suurepärane, märkides
seda, et see oli operatiivne ja asjalik.
Samas paluti juhatust kooskõlastada võistluste kalendrit teiste liitude ja föderatsioonidega, et
vältida kattuvaid võistlusi, eesmärgiga tagada suurema võistlejate osaluse võistlustel. Üheks
pahaks näiteks on 25.01.2020 kuupäev millal toimuvad võistlused nii Tartus käiu Liepajas.
Sergei Kozlov: Meil on tänaseks teada ametlikud WAKO võistlused uus juhatus hakkab
sellega esmajärjekorras tegelema ning hiljemalt 15.01.2020 saadetakse info klubidele laiali.
Igor Golubev: esitas küsimise seoses võistluste osalemistasu suuruse osas EKBF liikmetele ja
mitte. Võistlustel on olnud probleeme selgitamaks miks osalustasu on erinev? Tehti ettepanek,
et vahe võiks olla 10 EUR, liikmete ja mitte liikmete osalemistasu vahel.
Sergei Kozlov: Föderatsiooni poolt korraldatavatel võistlustel maksud on erinevad näiteks
Eesti sisestel võistlustel liikmemaksud on 15 EUR (EKBF liikmetele) ja 20 EUR (mitte
liikmetele) ja rahvusvahelistel võistlustel 20 EUR (EKBF liikmetele) ja 25 EUR (mitte
liikmetele) . Eelmisel üldkoosolekul sai otsustatud, et klubide poolt korraldatavatel võistlustel
klubid saavad ise otsustada missuguseid osalemistasusid kehtestada. Tehti ettepanek peale
juhatuse tegevusele hinnangu andmist kehtestada uued osalustasud.

4

Igor Golubev tõstatas veel ühe küsimuse seoses võistlustel osalemise varustusega. Lätis ja
Leedus on asi paigas saab osaleda ainult WAKO poolt kehtestatud varustuses. Peame ka siin
Eestis võistlustel osalemise varustuse distsipliiniga hakkama tegelema.
Juri Lahtikov: Meie saame Soomest osta allahindlusega TOP TEN varustust, palun klubidel
esitada soovid varustuse osas (suurused ja kogused).
Igor Golubev: Samuti esitas küsimuse seoses elektroonilise loosimise programmi oas. Leedus
ja Lätis on programm olemas, meil kahjuks mitte.
Juri Lahtikov: Uurib kui palju maksab WAKO originaal programm.
Igor Golubev uurib Lätlastelt, mis on nende programmi hind.
Janek Rozov: Andis tagasisidet selle kohta, et programmi tegemine nullist maksaks maksaks
7000 – 15000 EUR
Igor Golubev informeeris, et plaanib korraldada FFC Open baasil WAKO klubide karika, mis
toimub 12-13.12.2019 Tallinnas, K1.
Juri Lahtikov: Taotlus WAKOsse on esitatud vastust veel ei ole.
Sergei Timofejev – kinnitas, et juhatuse toetus oli suur, ja koostöö sujus hästi ning hindas
juhatuse tööd kui suurepärane.
Sergei Kozlov: Palus anda hinnangu tehtud tööle läbi hääletamise. Kes hindab EKBF tööd kui
suurepärane?
Hääletamine: 11 – poolt, 1 – vastu, 0-erapooletud.
Üks osalejatest hindas juhatuse tegevuse rahuldavaks.
4.Võistluste stardimaksud ja EKBF sisseastumismaks
Sergei Kozlov: Tegi ettepaneku kehtestada järgmised võistlustel osalemise tasud:
4.1 EKBF poolt korraldatavad võistlused – Eestisisesed võistlused 20 EUR (EKBF
liikmetele) ja 30 EUR (mitte liikmetele)- Eestis korraldatavad rahvusvahelised
võistlused 25 EUR (EKBF liikmetele) ja 35 EUR (mitte liikmetele)

5

4.2 EKBF klubide poolt korraldatavad võistluste osalemistasu kehtestab võistluste
korraldaja, samas osalustasude vahe EKBF liikmete ja mitte liikmete vahel peab olema
10 eurot.
Hääletamine: 12 – poolt, 0 – vastu, 0-erapooletud.
Sergei Kozlov tegi ettepaneku kehtestada EKBF sisseastumis makse suuruseks:
200 eurot ning
150 eurot aastamaks.
Hääletamine: 12 – poolt, 0 – vastu, 0-erapooletud.
5.Uue juhatuse koosseisu valimine
Tehti ettepanek määrata uueks juhatuseks:
Majakov Andrei – Kohtunike komitee esimees. Kohtunike organisatsioon
Dmitri Petrjakov
Juri Lahtikov
Sergei Kozlov
Lisaks tehti ettepanek määrata taas EKBF presidendiks Sergei Kozlovi
Hääletamine: 12 – poolt, 0 – vastu, 0-erapooletud.
6. Eesti Kickboxingu Föderatsiooni parimate tunnustamine
Parim treener Sergei Timofejev (Konkiro)
Parim nais sportlane (juuniorid) Aleksandra Dzikajeva (Konkiro)
Parim mees sportlane (juuniorid) Andres Oitsar. (Konkiro)
Parim mees sportlane Maikel Astur (Marina Sport Team)
Panus Kikboxingu edendaja Rain Ruuder (Kombat)
Suurepärane töö 25 aasta jooksul EKBFis Dmitri Petrjakov (Mainor Shaolin)
45 aastat võitluskunstide arendamises Juri Lahtikov (Budo)
Suurepärane töö EKBF Janek Rozov (Estonian Academy of Kickboxing)
Kuldsponsor Vladimir Libman, Paekivitoodete Tehase OÜ president.
Osalejate nimekiri allkirjadega lisatud
Protokolli koostas:
Janek Rozov
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