
EJL KOHTUNIKE KOGU ÜLDKOOSOLEK 

2018 

 

AEG: 03. veebruaril 2018 kell 10.00 – 11.30   

KOHT: Roosta Puhkeküla, Elbiku küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaal   

OSALEJAD: 23 registreerunud osavõtjat, vt. Lisas osalejate nimekirja 

 

PÄEVAKORD:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine 

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2017 tegevusaruande ettekanne  

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine 

4. Kohtunikele hüvitise maksmise korra tutvustamine 

5. Kohtunike dokumentide vormistamisest 2018.a. (peakohtuniku/-sekretäri ülesanded seoses uue   

registreerimisvormi käivitamisega, veebipõhine raport, kohtunike muutunud päevamäärad), jooksvate 

küsimuste ja probleemitõstatuste arutelu 

 

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine  

EJL kohtunike kogu juhatuse esimees ja koosoleku juhataja R. Solnask avas koosoleku, tänas 

kokkutulnuid ja tutvustas päevakorda.  

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2017 tegevusaruande ettekanne  

Juhatuse esimees kandis ette 2017.a. kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande. Mõningaid statistilisi 

näitajaid 2017.a. kohtunike kogu tegevusest: EJL kohtunikud osalesid 100-l kalendrivõistlusel kokku 

117 võistluspäeval ja panustasid selle aja jooksul 360 kohtunik-päeva. Kohtunik-päevade arvu 

märgatav langus 2016. aastaga võrreldes on tingitud sellest, et möödunud hooajal ei kohustanud EJL 

võistlusreglement 3. kategooria võistlustele kaasata EJL litsentsiga kohtunikke, mistõttu said mitmed 

antud kategooria võistlustest läbi viidud litsentsita kohtunikega või ei saanud EJL kohtunike kogu 

tavapärast peakohtuniku aruannet. Arbiiteri tööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 47 kohtunikku, 

neist litsentseerituid 31. Peakohtuniku aruanded laekusid kõikidelt oodatud võistlustelt, 2 võistluse 

kohta saatis peakohtunik oma aruande märkimisväärse hilinemisega. Kohtunikud osalesid EJL 

kohtunike koolitustel, tasemeeksamitel ja juhatuse liikmed võistlusreglemendi aruteludel. Hooaja 

jooksul omandasid 6 kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria [sellest 2 MNT- ja 4 cyclo-cross -

distsipliinis], 3 kohtunikku sooritasid tulemuslikult EJL kohtuniku kategooria eksamid (E. Treier ja K. 

Nuija maantee- ning R. Ronimois cyclo-cross`i-distsipliinis). 2 kohtunikku sooritasid edukalt EJL 

komissari kategooria osaeksami (E. Treier MNT- ja P. Peri MTB-distsipliinis). 

Väga tublid olid meie noored kohtunikud M. Nanits ja J. Lepajõe, kes sooritasid pärast vastavat 

koolitusseminari edukalt UCI tasemel rahvusliku eliitkomissari eksami (ENC), kusjuures Jaanil oli selle 

hetkeni veel EJL kohtuniku tase. Siin oli suure kaaluga M. Lepajõe roll noormeeste juhendamisel ja 

toeks olemisel.  

 



Hooaja tulemuste eest pälvisid aktiivseima kohtuniku tiitli K. Remmelgas ja noorkohtunike seast 

parima kohtuniku nimetuse K. Põder. Kohtunik-päevade arvestuses oli aktiivseim R. Rannamets 32 

võistluspäevaga 

2017.a. viis kohtunike kogu juhatus läbi 2 töökoosolekut (24. juunil ja 8. novembril), millele kaasas 

tavapäraselt kohtunikke koosolekute korraldamise piirkondadest. Koosolekute protokollid on nähtaval 

EJL kodulehel. 

Positiivseks võib hinnata kohtunike kogu initsiatiivil ja EJL egiidi all korraldatud viljakat ja osalejate-

rohket koolitust Narvas, kus olid tegevad 28 kohtunikku ja 28 treenerit/klubi esindajat, kokku seega 56 

inimest.  

 

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine. M. Lepajõe  tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö 

hindega „hea“, millega üldkoosolek nõustus.  

Otsus: Üldkoosolek hääletas 2017.a. EJL kohtunike kogu juhatuse tegevuse tõhususe hindele „hea“. 

 

4. Kohtunikele hüvitise maksmise korra tutvustamine 

EJL ja võistlustel osalevad kohtunikud peavad käesolevast aastast alates kohtuniku hüvituse 

saamiseks juhinduma Kultuuriministeeriumi algatusel seaduseandja poolt väljatöötatud spordiseaduse 

ja tulumaksuseaduse muudatusest, mille kohaselt on spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsioonil ja spordikooli pidajal õigus spordialaliidu või maakonna spordiliidu või 

piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse veebilehel avalikustatud võistluskalendris 

kajastatud võistlusel vabatahtlikule spordikohtunikule tema tegevusega seotud kulude hüvitamiseks 

maksta kuludokumente nõudmata kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise eest ühes päevas 

ning kuni 1040 eurot kalendriaasta jooksul. 

U. Karlson (UK) tutvustas nimetatud dokumenti ja ilmestas seda näidetega, mida olid kommenteerinud 

selle valdkonna maksuspetsialistid või spordialaliidud (nt Eesti Suusaliit), kes muudatustest lähtuvalt 

juba olid asunud slle dokumendisätteid kasutama. 

UK: võistluse peakohtuniku kohuseks jääb endiselt eelarve koostamine, kusjuures 

transpordikompensatsiooni osas arveldab vahetult võistluse korraldajaga, ilma hüvitise kulurida 

kasutamata.  

Otsus: Võistluse peakohtunik koostab EJL-le kohtunike kogu eelarve, mille alusel peab EJL 

sekretariaat arvestust EJL võistluskalendris olevatel üritustel osalenud vabatahtlike 

spordikohtunike tegevuse kohta ja vormistab alaliidu poolt nõutava koondprotokolli hüvitiste 

väljamaksmiseks. 

 

5. Kohtunike dokumentide vormistamisest 2018.a. (peakohtuniku/-sekretäri ülesanded seoses 

uue registreerimisvormi käivitamisega, veebipõhine raport, kohtunike muutunud 

päevamäärad), jooksvate küsimuste ja probleemitõstatuste arutelu 

5.1 Seoses EJL poolt käivitatud uue sportlaste võistlustele registreerimise süsteemiga tutvustas A. 

Maripuu kohalolijatele võistluste peakohtuniku ja –sekretäri täiendavaid tegevusi varasemaga 

võrreldes. Need täiendavate andmete (rahvuslik ID, distants ja distsipliini kirjeldus) sisestamised 



muutuvad kohustuslikuks seetõttu, et võistluste järgselt saada programmist kätte adekvaatsed 

protokollid, mis arvestavad võistlusreglemendiga sätestatud kohapunkte võistlusklasside kaupa. Eriti 

oluline on see tegevus 2. ja sellest kõrgema kategooria võistlustel osavõtjate registreerimisel, kuid 

hobiratturite punktiarvestuse pidamisel ka rahvaspordiüritustele vastavas kategoorias e 3. kat 

võistlustel.  

Otsus: Teavitada võistluste korraldajate ja EJL kohtunike kogu kaudu kõiki tulemuste 

väljastamisega seotud peakohtunikke ja –sekretäre ning ajavõtumeeskondi kohustusliku 

registreerimisvormi nõuetekohasest täitmisvajadusest ja sellest kinnipidamisest.   

5.2 R. Solnask: selgitas juba praegu kasutusel oleva „EJL võistluskalender koos kohtunikega“ (link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-

Qygk_Uxuj8Ie_1B97SwpLyLZ8TeXmmHwBm7DojEuc/edit?ts=5a5716f0&pli=1#gid=1254297594) 

pideva kaasajastamise vajaduses, kus Google Docs formaadis olevasse dokumenti on antud kõikidele 

peakohtunikele õigus teha täiendusi/muudatusi parandusi kohtunike koosseisude osas. Eesmärgiks 

on siin saada ja vahendada teavet võistlustele kandideerivate kohtunike sooviavalduste ja 

peakohtuniku poolt väljavalitud kohtunike kohta ning mis oleks EJL kodulehe kaudu nähtav kõikidele 

huvilistele. 

Samas tutvustas kõneleja plaanist viia peakohtunike raportite vormid EJL kodulehe kaudu 

veebikeskkonda, et vabaneda Docs- või Excel-formaadis aruannete täitmisest. E. Treieri ja M. Nanitsa 

initsiatiivil on pilootprojektina valminud maantee ühepäevasõidu aruande vorm.  

Otsus: EJL kohtunike kogu juhatuse poolt määratud EJL kalendrivõistluste peakohtunike 

kohustuslik osalemine „Võistluskalender koos kohtunikega“ vormi pidevas kaasajastamises. 

EJL kohtunike kogu juhatus korraldab erinevatele rattasõidudistsipliinidele peakohtuniku 

veebipõhise aruandevormi väljatöötamise – tähtaeg 01. okt. 2018.   

5.3 M. Lepajõe: soovitas, et EJL kohtunike kogu teeks EJL-le ettepaneku viia juba 2018.a. EMV-tel 

maanteesõidus sisse varasemast lühemad distantside pikkused, sest UCI on kavatsenud seda teha 

alates 2019. aastast. 

5.4 R. Solnask juhtis üldkoosoleku tähelepanu sellele, et koostöös korraldajatega peame arvestama 

kohtunike paneeli töö kallinemisega seoses kohtunike tasu muutustega alates käesolevast hooajast. 

5.5 M. Lepajõe meenutas 2017.a. Sen 8 vanuseklassi EMV-te maanteegrupisõidus kohtunik P. Peri 

poolt väljatoodud tähelepanekut, kus tekkis tõsine oht ühe võistleja toimetulemisel võistlusolukorras 

jalgratta valitsemisega, millega seadis ohtu eelkõige enda ohutuse ja tervise. Sellega seoses võiks 

kohtunike kogu teha ettepaneku tühistada alates 2018. aastast EMV-te raames Sen8 v/klassi 

maanteesõidudistsipliinis riigi meistri väljaselgitamise (2017.a. 2 lõpetajat). 

Otsus: M. Lepajõe EJL juhatuse liikmena ja R. Solnask EJL kohtunike kogu juhatuse 

esimehena informeerivad ja vajadusel selgitavad EJL juhatusele (üldkoosolekule) punktide 5.3 

– 5.5 sisu tagamaid, saavutamaks tõhusama või õiglasema lahendi.  

 

Protokollis: M. Paal  

Vormistas. R. Solnask 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-Qygk_Uxuj8Ie_1B97SwpLyLZ8TeXmmHwBm7DojEuc/edit?ts=5a5716f0&pli=1#gid=1254297594
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-Qygk_Uxuj8Ie_1B97SwpLyLZ8TeXmmHwBm7DojEuc/edit?ts=5a5716f0&pli=1#gid=1254297594


 

 

Lisa 

EJL kohtunike kogu üldkoosolekul osalenute nimekiri (ärakiri) 

Osalenuid 23, sh hääleõiguslikke (2017.a. kohtuniku litsentsiga) 18 isikut 

 

1. Mari Paal 

2. Madis Lepajõe 

3. Pait Peri 

4. Arbo Aasoja 

5. Raivo Rannamets 

6. Lia Rannamets 

7. Jaan Lepajõe 

8. Aivo Maripuu 

9. Raimo Ronimois 

10. Raul Aarma 

11. Anneli Sitska 

12. Kaljo Veltbach 

13. Andres Jõessar 

14. Rein Solnask 

15. Evelin Idarand 

16. Kaja Remmelgas 

17. Edgari Treier 

18. Teet Reedi 

19. Mihkel Nanits 

20. Reikko Jents 

21. Kristjan Kivistik 

22. Janar Sillaots 

23. Aivar Paas 

 


