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Päevakord:
1. Eesti Bokseriühingu esindajad Balti Bokseriklubide Assotsiatsioonis.
2. Eesti Bokseriühingu seisukohtade kujundamine Balti Bokseriklubide Assotsiatsiooni juhatuse 5.
aug. k.a. Trakais toimuva koosoleku päevakorra punktide osas. Päevakord on selline:

1. Uute esindajate ja nende asetäitjate esitlemine.
2. Juhatuse esimehe ja tema asetäitja valimine.
3. Ettepanek BBCA näituste ekspertide kohta (Eesti).
4. BBCA vimpel (Eesti).
5. Eestis korraldatavate ürituste tutvustamine (Eesti).
6. Balti Bokseriklubi eesmärgid ja ülesanded (Läti).
7. BBK astumine ATIBOX-i liikmeks (Läti).
8. Bokserile kehtivate minimaalsete aretusnõuete ühtlustamine (Läti).
9. Rahvuslike tõuühingute tegevus (Läti).
10. Rahvuslike tõuühingute liikmetele kehtivate erinäituse hindade ja registreerimise korra
kinnitamine (Läti).

3. 2. rühma näitusega seotud pakilised küsimused – näituse toimkond jm.

Enne päevakorra juurde asumist tegi Valentina Pikkov ülevaate viimasel ajal toimunust – eelmise
juhatuse poolt üle antud raamatupidamisdokumentide põhjal koostatud majandusaastate 2001, 2002,
2003 ja 2004 aruanded on esitatud Tolli- ja Maksuametile.

2006. a. näitustest: 12.02.2006 toimuvale saksa bokserite erinäitusele on kohtunikuks kutsutud
Sergei Vanža Venemaalt, kohtuniku nõusolek on olemas. EKL on saatnud RKF-le kooskõlastuse
taotluse, seni vastust ei ole. 3. või 4.06.2006 toimuvale erinäitusele “Baltic Boxer 2006” on andnud
nõusoleku kohtunikuks tulla Ursula Heidelberg Saksamaalt. Kooskõlastuse taotlus on saadetud
VDH-le. EKL juhatus kinnitas kolmanda erinäituse kuupäevadeks 25.-27.08.2006, kavas on läbi
viia erinäitus-seminar-koolitus. Kohtunikuks on nõustunud tulema Brigitte Müller Saksamaalt.

1. EBÜ kodulehe kaudu paluti liikmetel avaldada arvamust selle kohta, kes võiksid esindada EBÜ-t
Balti Bokseriklubide Assotsiatsioonis (üks esindaja ja üks asendusliige vastavalt
assotsiatsioonilepingu lisale). Liikmete poolt seati üles järgmised kandidaadid: Lilian Pajulaid,
Valeri Ratšihhin, Margit Siigur, Valentina Pikkov, kusjuures enim nimetati Lilian Pajulaidi ja
Valentina Pikkovit. Nõusoleku kandideerimiseks on andnud Lilian Pajulaid ja Valeri Ratšihhin,
Margit Siigur ja Valentina Pikkov võtsid oma kandidatuuri tagasi esindaja kohalt, kuid nõustusid



kandideerima asendusliikme kohale. Valentina Pikkov pani ette hääletada esmalt Lilian Pajulaid
esindaja ja Valentina Pikkov asendusliikme kohale. Toimus hääletamine – poolt 5 häält,
erapooletuid 0, vastu 0. Seega Balti Bokseriklubide Assotsiatsioonis esindab EBÜ-d Lilian Pajulaid,
asendusliige on Valentina Pikkov.

2. Otsustati teha ettepanek lülitada BBCA koosoleku esimeseks päevakorrapunktiks juhatuse
aruanne kolmel viimasel aastal toimunust.
- Päevakorrapunktis 3 teeb EBÜ ettepaneku – “Baltic Boxer” näitustele soovitatavalt kutsuda
kohtunikuks kasvataja-kohtunik, eelistusega tõu kodumaalt Saksamaalt.
- Päevakorrapunkti 4 osas leiti, et käsitlemist vajab BBCA sümboolika laiemalt, eelkõige logo
väljakujundamine ja kasutamine. Ott Ojamaa teeb võimalusel näidise koosolekuks.
- Päevakorrapunktis 5 on EBÜ-l edastada järgmine info: 2006. a. viib EBÜ läbi järgmised
üritused – 2.02.2006 saksa bokserite erinäitus Tallinnas, kohtunikuks kutsutud Sergei Vanža
Venemaalt; 3. või 4.06.2006 näitus “Baltic Boxer 2006”, kohtunikuks kutsutud Ursula Heidelberg
Saksamaalt; 25. - 27.08.2006 erinäitus-seminar-koolitus, kohtunikuks kutsutud Brigitte Müller
Saksamaalt. Kavas läbi viia ka seminar – loeng boksereid hindavatele kohtunikele, loeng
kasvatajatele (teemad täpsustamisel). Erinäitus on esialgu planeeritud 26.08., koolituse osa 27.08.
Viimasele on kavas kutsuda kogenud koolitaja Saksamaalt (või mõnest teisest riigist).
- Päevakorrapunkti 7 osas leiti ühehäälselt, et EBÜ ei toeta lähemal ajal BBCA astumist ATIBOX-i
liikmeks. Leiti, et valmisolek selleks puudub – ebaselge on, mida liikmelisus endaga kaasa toob,
milline on BBCA juriidiline staatus, samuti ei ole piisavat informatsiooni Läti ja Leedu ühingute
tegevuse kohta. Paluti Lilian Pajulaidi kontakteeruda Soome Bokseriühingu kauaaegse esindajaga
ATIBOX-is Outi Vallega ning uurida soomlaste kogemust ATIBOX-i liikmeskonnas olemisest.
- Päevakorrapunkti 8 osas leiti, et koosolekul tuleks esialgu ära kuulata, millised nõuded on
kehtestatud Leedus ja Lätis, alles seejärel saab otsustada, kuivõrd ja kuidas on võimalik neid
nõudeid ühtlustada.
- Päevakorrapunktis 10 teeb EBÜ ettepaneku tõsta erinäituste osalemistasu kutsikatele ja
veteranidele 15 EUR-ni ja ülejäänud klassides 25 EUR-ni.

3. Valentina Pikkov tegi ülevaate näituse ettevalmistamise seisust – kohtunikule broneeritakse
piletid selliselt, et ta saabub Helsinkist kiirlaevaga kl. 9.40. Seda tuleb arvestada näituse ajakava
koostamisel, samuti seda, et paljud osalejad Soomest tahavad kasutada sama laeva. Vet.
teenistusega on näituse toimumine kooskõlastatud, toitlustamine on kokku lepitud Tallinna
Lauluväljakuga, karika välja pannud firma soovib teada, mida karikale graveerida. Sellega seoses
vaadati üle karika statuudi projekt ning tehti sellesse parandused – iga karika võitja võib oma kulu
ja kirjadega graveerida sellele oma koera nime.
Otsustati: näituse toimkonda lülitada Jana Sauemägi ja Juta Haranen.
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