
EESTI BOKSERIÜHINGU üldkoosoleku protokoll
Aeg: 12. november 2006. a. kl. 11.00 -14.00
Koht: Harjumaa Veterinaarteenistuse saal, Västriku 2b

Üldkoosolekul oli kohal 10 Eesti Bokseriühingu (edaspidi: EBÜ) liiget, 36 liiget oli volitanud
ennast esindama koosolekul, seega kokku oli koosolekul kohal ja esindatud 46 liiget. EBÜ-l on 67
liiget, seega üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Päevakord:
1. Aretuseeskirja kinnitamine.
2. Muudatuste kinnitamine juhatuse liikmeskonnas.

Koosoleku rakendamine:
Otsustati valida koosoleku juhatajaks Ott Ojamaa, protokollijaks Marika Lillepuu, häältelugejaks
Erika Jürisalu. Otsustati, et sõnavõttudeks antakse 5 minutit, repliikideks 2 minutit. Otsustati, et
väljakuulutatud päevakorra 1. punkti käsitletakse viimasena punktina.

Ott Ojamaa tegi teatavaks, et enne üldkoosolekut laekus EBÜ liikmelt Jari-Matti Paanenenilt
juhatusele üks ettepanek koosoleku päevakorra täiendamiseks. Ettepaneku sisu:

“12.11.2006 toimuva EBÜ üldkoosoleku päevakava ettepanek:
EBÜ erinäitustel hindav kohtunik peab omama FCI poolt kinnitatud kennelnime, kus on sisse
kantud bokseri tõug.
Soovin, et see punkt tuleks päevakavva enne aretusnõuete arutelu.”

Ott Ojamaa palus koosolekul otsustada, kas täiendada koosoleku päevakorda vastavalt esitatud
ettepanekule.
Toimus arutelu. Ott Ojamaa juhtis tähelepanu sellele, et aretuseeskirjas on see põhimõte
kajastatud kui erinäituste korraldamise strateegia; sellest lähtuvalt on ka viimaseid erinäituste
kohtunikke valitud. EBÜ juhatus on seisukohal, et sellise nõude kohustuslikuna sisse kirjutamine
kitsendaks liialt põhiliselt varukohtunike valikut ja tekiks oht, et mõni näitus võib seetõttu ära
jääda. Margit Siigur ütles, et ka järgmise aasta erinäitustele on kutsutud kasvataja-kohtunikud,
samas on olemas väga professionaalseid bokserikohtunikke, kes ei oma kennelit – sellise nõude
kehtestamisel ei saaks neid hindama kutsuda.

Otsustati: juhatuse esitatud koosoleku päevakorda ei täiendata. POOLT - 46 häält, VASTU – 0
häält, ERAPOOLETUID - 0 häält.

Päevakorrapunkt nr. 2. Muudatuste kinnitamine juhatuse liikmeskonnas.

Ott Ojamaa luges ette Valentina Pikkovi avalduse, milles ta teatab oma soovist astuda isiklikel
põhjustel tagasi EBÜ juhatuse liikmeskonnast. Vastavalt EBÜ põhikirjale ja 21. novembril 2004. a.
toimunud üldkoosoleku otsusele on asendusliikmeks Mari Nõmmemaa. Mari Nõmmemaa nõusolek
asuda täitma juhatuse liikme kohuseid on olemas.

Otsustati: Rahuldada Valentina Pikkovi avaldus ning kutsuda ta tagasi EBÜ juhatusest ning
määrata tema asemele Mari Nõmmemaa. POOLT – 46 häält, VASTU – 0 häält,
ERAPOOLETUID – 0 häält.

Ott Ojamaa luges ette Žanna Karatšova avalduse, milles ta teatab oma soovist astuda tagasi EBÜ
juhatuse liikmeskonnast seoses sellega, et töö ei luba juhatuse tegevuses osaleda. Vastavalt EBÜ
põhikirjale ja 21. novembril 2004. a. toimunud üldkoosoleku otsusele on järgmiseks



asendusliikmeks Jari-Matti Paananen. Marina Paananen tegi koosolekule teatavaks, et Jari-Matti
Paananen volitas teda teatama, et seoses ajapuudusega ei saa ta asuda täitma juhatuse liikme
kohuseid. Vastavalt EBÜ põhikirjale ja 21. novembril 2004. a. toimunud üldkoosoleku otsusele
on järgmiseks asendusliikmeks Lilian Pajulaid. Marina Paananen teatas, et Lilian Pajulaidi nõusolek
asuda täitma juhatuse liikme kohuseid on olemas.

Otsustati: Rahuldada Žanna Karatšova avaldus ning kutsuda ta tagasi EBÜ juhatusest ning määrata
tema asemele Lilian Pajulaid. POOLT – 46 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETUID – 0 häält.

Päevakorrapunkt nr. 1. Aretuseeskirja kinnitamine.

Katrin Hanko esines ettekandega, milles tutvustas aretuseeskirja koostamise käiku ning põhilisi
printsiipe, millest EBÜ aretuskomisjon lähtus.

Ott Ojamaa teatas koosolekule, et EBÜ foorumi kaudu laekus aretuseeskirja täiendamiseks või
muutmiseks rida ettepanekuid. Otsustati juhatuse esitatud ja liikmetelt laekunud ettepanekud
ükshaaval läbi hääletada.

Ott Ojamaa tegi ettepaneku täiendada aretuseeskirja teksti (peatükk 7.2.) lausega “Kõik nõuded
peavad olema täidetud enne paaritamist”.

Otsustati: täiendada aretuseeskirja vastavalt ettepanekule. POOLT – 46 häält, VASTU – 0 häält,
ERAPOOLETUID – 0 häält.

Aretuseeskirja peatükk 7.2.1. Populatsiooni üldolukord ja struktuur.

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Aretuses on lubatud kasutada paaritusi, mille
puhul pesakonna inbriidingukoefitsient ei
ületa 6,25% ehk paaritada võib omavahel
nõbusid (õdede-vendade järglasi). Isa-
tütar/ema-poeg, täisõde-täisvend, poolõde-
poolvend, onu-venna/õetütar paaritused ei ole
lubatud.

40 4 2

Valentina Pikkovi, Tamara Nadežkina
ettepanek:

Piiranguid ei kehtestata. 4 40 2

Natalja Tomingas nõudis juhatuse ettepanekule vastuhääletanute nimelist äramärkimist
protokollis – Natalja Tomingas, Žanna Karatšova, Elena Panteleeva, Vladislav Latõšev.

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Populatsiooni väiksuse tõttu on soovitav
vältida korduspaaritusi samade partnerite



POOLT VASTU E/P
vahel, samuti sama isaslooma kasutamist
täisõdedega paaritamiseks.

Juhatuse ettepanek koosolekul:

Lisada lause lõppu: „... või emaslooma
täisvendadega.“

46 0 0

Hääletati juhatuse ettepanekut koos koosolekul tehtud täiendusega.

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Isaste liigkasutuse vältimiseks kehtestatakse
piirmäärad isaste kasutusele – isasel ei tohi
elu jooksul olla rohkem kui 50 (viis-
kümmend) Eestis registreeritud kutsikat s. t.
et paarituse hetkel peab Eesti Kennelliidu
tõuregistrisse kantud pesakondadest pärit
kutsikate arv olema alla 50.

40 4 2

Valentina Pikkovi, Tamara Nadežkina
ettepanek:

Piiranguid ei kehtestata. 4 40 2

Aretuseeskirja peatükk 7.2.3. Tervis

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Tõuühing taotleb puusaliigeste düsplaasia
uuringutega hõlmatud koerte arvu
suurenda�mist 30%-ni uuringu teostamise
aastal regist�reeritud koerte arvu suhtes.

46 0 0

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Aretuses on lubatud kasutada koeri, kellel on
sooritatud puusaliigeste düsplaasia uuringud
tulemustega A, B või C. Uuring peab olema
teostatud peale koera 12-kuuseks saamist.

46 0 0

Lilian Pajulaidi ettepanek:

Lisada: “Uuring peab olema sooritatud



POOLT VASTU E/P
enne paaritust ja ametlikult kinnitatud.”

Lilian Pajulaidi ettepanekut eraldi ei hääletatud, kuna vastav põhimõtte sisseviimise poolt oli juba
eelnevalt hääletatud.

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Selgroo spondüloosi osas soovitatakse
teosta�da selgroo röntgenoloogiline uuring.
Uuringu teostamise soovitatav vanus koeral
on 24 kuud.

46 0 0

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Südame subaortaalse stenoosi osas
soovita�takse teostada südameuuring
(ultraheliuuring või auskultatsioon). Peale
01.01.2007. a. sündinud koertel on aretuses
kasutamiseks nõutav südameuuring
(ultraheliuuring). Are�tusse lubamisel
piiranguid ei kehtestata.

0 46 0

Aivi Orgi ettepanek:

Kehtestada südameuuringute nõue ilma
üleminekuajata (aretuseeskirja kehtimise
päevast).

2 44 0

Natalja Tominga ettepanek koosolekul:

Juhatuse ettepanekust jätta ära teine lause,
kuna EKL ei ole määranud usaldusarstid ega
käivitanud uuringute tunnustamise süsteemi.

44 2 0

POOLT VASTU E/P

Valentina Pikkovi ettepanek:

Küünarliigeste düsplaasia uuringu tulemus
peab olema 0 või 1

0 46 0

Juhatuse ettepanek:

Jätta küünarliigeste düsplaasia aretusnõuetes
käsitlemata, kuna ei ole teada, et tegemist

46 0 0



POOLT VASTU E/P
oleks bokseritel esineva terviseprobleemiga.

Aretuseeskirja peatükk 7.2.4. Välimik

POOLT VASTU E/P

Juhatuse ettepanek:

Aretuses on lubatud kasutada koeri, kellel on
saadud tulemus näituselt – isastel hinne
„1“ või „Suurepärane“, emastel vähemalt
„2“ või „Väga hea“. Peale 01.07.2004. a.
sündinud koertel peab näitusetulemus olema
saadud tõu erinäituselt.

Tamara Nadežkina ettepanek:

Kehtestada, et pesakonna mõlemal vanemal
peab üle 2 aasta vanuses olema näitusehinne
„Suurepärane“, mis on saadud tõu
erinäituselt.

Lilian Pajulaidi ettepanek:

Kehtestada, et üle kaheaastastel isastel on
nõutav hinne tõu erinäituselt, mis on saadud
vähemalt noorteklassis. Üle kaheaastastel
emastel on nõuetav hinne tõu erinäituselt, mis
on saadud vähemalt noorteklassis

Natalja Tominga ettepanek koosolekul:

Juhatuse ettepanekust jätta ära teine lause.
Esimeses lauses asendada sõna
„näituselt“ sõnaga „erinäituselt“. Lisada lause
„Alates kolmandast eluaastast peab tulemus
olema saadud vähemalt noorteklassis.“

44 0 2

Arutelu käigus otsustati hääletusele panna Natalja Tominga ettepanek. Kuna ettepaneku poolt
hääletas enamik koosolekul osalejaid, siis ülejäänud ettepanekuid eraldi läbi ei hääletatud.

Aretuseeskirja peatükk 7.2.2. Iseloom ja kasutusomadused

POOLT VASTU E/P

Liis Kristiin Vaheri ettepanek:

Nõutav on tulemus KK-1-s 0 46 0

Tamara Nadežkina ettepanek:



POOLT VASTU E/P

Koolituse läbimine on soovituslik. 46 0 0

Otsustati: Kinnitada Saksa bokseri aretuseeskiri koos täienduste ja parandustega. POOLT – 42
häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETUID – 0 häält.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Ott Ojamaa Marika Lillepuu


