
Eesti Bokseriühingu juhatuse koosoleku protokoll nr. 12
3. märts 2006. a. Siili 21-100

Osalejad:
Valentina Pikkov
Margit Siigur
Ott Ojamaa

Katrin Hanko
Lilian Pajulaid

Päevakord:

1. 12.02.2006 toimunud erinäituse kokkuvõte.
2. 04.06.2006 toimuva erinäituse ettevalmistamine.
3. Aretuse erinõuded - seoses kehtivusaja lõppemisega 2007. a. uute erinõuete
ettevalmistamine.
4. Karikasarjad - ülevaade.
5. 2007. a. näitused.
6. Muud küsimused.

1. Leiti, et erinäitust võib üldiselt pidada kordaläinuks. Üheks märkuseks oli, et vet. kontroll tuleb
edaspidi teisiti korraldada – hommikul tekkis väga pikk järjekord. Niisugune olukord on lubamatu.
Finantsiliselt jäi näitus väikesesse kasumisse:

TULU:
Näituse osavõtumaksud: 13 076
Muu laekumine (reklaam, müük jne.) 381

KOKKU: 13 457

KULU:
Kulud kohtunikule 8 090
Ringi töö korraldamine 900
Kataloog (kujundus, trükkimine) 1 041
Platsirent 1 500
Vahendid ringi ülesseadmiseks 440
Postikulu 97
Telefonikõned 100
Rosetid 94
EKL (sertimaks) 500

KOKKU: 12 762

TULEM: 695

Otsustati: aruanne võtta teadmiseks.

2. Arutati näituse toimkonna võimalikku koosseisu. Otsustati: teha ettepanek Juta Haranenile
toimkonna esimehe ülesannete enda peale võtmiseks. Esimees moodustab toimkonna ning jagab
ülesanded. Kohtuniku majutuse broneerimisega tegeleb Valentina Pikkov, kataloogiga
koostamisega Katrin Hanko, tiitlikaardid kujundab Ott Ojamaa. Ringitöötajad on esialgse



kokkuleppe kohaselt Evelyn Joonase ja Margit Kuusman (varus Elena Vendelin ja Hedi Kumm),
kuna kohtuniku põhitöökeel on saksa keel.

3. Praegu kehtivad aretusnõuded tähtajaga 01.07.2007. a. Otsustati: aretustoimkonnale teha
ülesandeks töötada välja uued aretusnõuded selliselt, et ühingu üldkoosolekule esitatakse need
kinnitamiseks k. a. oktoobris. Aretusnõuete välja töötamisel lähtuda EKL poolt kehtestatud
põhimõtetest.

4. Marili Ollissaar esitas koolitustoimkonna aruande kirjalikult. Karikasarja I etapp toimub 13.05.
EKSL Tabasalu treeningplatsil, kohtunik Anu Oks, registreerimine on alanud. II etapi toimumise
kohtunik selgub niipea, kui on otsustatud ürituse toimumise koht. III etapp toimub 01.10 Tartus,
kohtunik Esta Ratnik.

Kevadise kutsikate võistluse ja Match-Show toimumise ajaks valiti vastavalt 27. ja 28. mai,
toimumise koha osas pidada läbirääkimisi Aivo Oblikaga (Harku järve äärse platsi kasutamise osas)
või EKSL-iga (Tabasalu treeningplatsi kasutamise osas). Koolitustoimkonnale tehti ülesandeks
koostada ürituse eelarve. Match-Show kohtunikuks otsustati määrata Ott Ojamaa, ringikorraldajaks
Lilian Pajulaid ja kirjutajaks paluda Juta Haranen.

Augustis toimuvale koolituspäevale saadeti kutse Vesa ja Satu Laaksole, kuid kahjuks oli vastus
eitav seoses muude üritustega. Põhimõtteline nõusolek tulla meile jäljekoolitust tegema on saadud
Pirkko ja Tarja Torvinenilt (kennel SkyBridge), kuupäeva sobivus vajab täpsustamist.
Koolitustoimkonnale tehti ülesandeks esitada täpsustatud kava selle kohta, mida koolitusüritus
sisaldab.

5. Otsustati: 2007. a. viiakse läbi kaks erinäitust ja näitus FCI 2. ja 8. rühmale. Talvise erinäituse
toimumisajaks taotletakse nädalavahetust 10.-11.02.2007 (paralleelselt rahvusvahelise näitusega),
kevadise erinäituse toimumisajaks nädalavahetust 02.-03.06.2007 (paralleelselt EKL “Võitja”
näitusega) ja rühmanäitusele kuupäeva 08.09.2007. Kevadisele erinäitusele kutsuda kohtunikuks
Tuula Seppälä, teiste näituste kohtunike osas teha otsus järgmisel juhatuse koosolekul.

6. Otsustati: maksta Margit Siigurile isikliku sõiduauto kasuamise eest kompensatsiooni jaanuaris
ja veebruaris tulumaksuvaba piirmäära ulatuses.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Valentina Pikkov Katrin Hanko


