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 EJL KOHTUNIKE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISE PÕHIMÕTTED 

 

I Kvalifikatsiooni tõstmiseks peab kohtunik: 

1. omama töökogemust kohtunikuna vähemalt 10 võistluspäeva alltoodud perioodi jooksul 

järgmiselt: 

1.1 abikohtunik → kohtunik: 1-2 aastat abikohtuniku kategooriaga tegutsemist; 

1.2 kohtunik → komissar: 1-2 aastat kohtuniku kategooriaga tegutsemist; 

1.3 EJL komissar → UCI rahvuslik eliitkomissar (ENC): 2-3 aastat EJL komissari 

kategooriaga tegutsemist. 

2. sooritama (kirjaliku) teooriaeksami EJL kohtunike iga-aastase koolituse läbimise järel või muul 

kokkulepitud ajal.  

2.1 abikohtuniku eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand saavutab testi 

sooritamisel tulemuse vähemalt 2/3 maksimaalsest võimalikust; 

2.2 kohtuniku või komissari teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand vastab 

eksamikomisjoni esitatud küsimustele pädevalt või sooritab ettevalmistatud 

teooriaülesande positiivse tulemusega. Eksam võib toimuda vestluse korras. 

3. sooritama praktilise eksami kuni 6 kuud enne või hiljemalt 6 kuud pärast teooriaeksami 

sooritamist. Praktiline eksam seisneb peakohtuniku ülesannete täitmises ühel EJL 1. või 2. 

kategooria kalendrivõistlusel. Eksami sooritust hindab EJL Kohtunike kogu juhatuse määratud 

kogenud mentor-eksamineerija, kes omab UCI rahvusvahelise komissari või UCI ENC kategooriat 

või vähemalt 3-aastast töökogemust EJL komissarina antud rattaspordialal. Eksam loetakse 

sooritatuks, kui eksaminand on vastava võistluse peakohtuniku ülesanded edukalt täitnud 

vastavalt UCI võistlusmäärustikule ja EJL võistlusreglemendile.  

EJL komissari kategooria omandamiseks peab eksaminand täitma peakohtuniku ülesandeid UCI  

CN või EJL 1. kategooria võistlustel (vastava rattaspordiala Eesti Meistrivõistlustel). 

 



 

II Kõrgema kategooria omandamiseks vajalikud eksamid edukalt sooritanule omistab EJL Kohtunike 

Kogu juhatus taotletud kategooria ning EJL sekretariaat väljastab talle kehtestatud korras vastava 

kategooria kohtuniku litsentsi. 

III Teooria- või praktilist eksamit mittesooritanule antakse võimalus ebaõnnestunud eksam uuesti 

sooritada pärast (aastast) katseaega ja EJL kohtunike koolituse läbimist. 

IV  Kohtuniku kvalifikatsiooni säilitamine/taastamine kui kohtunikutöösse on jäänud vahe kolm või 

enam kalendriaastat: 

1. Osalema EJL kohtunike aastaseminaril/-koolitusel; 

2. Sooritama taotletava/taastatava kategooria kohtuniku eksami. Otsuse, kas tuleb sooritada 
teooria- või praktiline eksam, teeb EJL Kohtunike kogu juhatus hiljemalt kaks nädalat enne 
kohtunike koolituse/seminari alguse kuupäeva. 

 

Koostas: 

Madis Lepajõe 
UCI komissar (maantee, cyclo-cross) 
EJL komissar (maastikurattasõit) 


