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PÄEVAKORD:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine 

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2019 tegevusaruanne 

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine 

4. Muudest päevakajalistest kohtunike teemadest:  

4.1 Kohtunike dokumentide vormistamisest 2020.a. hooajaks e uue veebipõhise MNT-ala 

peakohtuniku raporti vormide väljatöötamisest;  

4.2. EJL kohtunike kvalifikatsiooni tõstmise põhimõtted;  

4.3 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 2019 tegevusaruanne  

Juhatuse esimees kandis ette 2019.a. kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande. Mõningaid statistilisi 

näitajaid 2019.a. kohtunike kogu tegevusest: 2019.a. hooaja vältel omandasid 37 kohtunikku EJL 

litsentsi, mis on mõnevõrra enam kui eelneval aastal. 

  * UCI rahvusvahelise kategooria komissar – 1 

  * UCI rahvuslikke eliitkomissare (ENC komissare) - 3 

  * EJL komissare – 11 

  * EJL kohtunikke – 8 

  * EJL abikohtunikke – 14 

2019. aastal oli EJL võistluskalendris 101 võistlust, millest erinevatel põhjustel jäi ära 5. Võistluste 

tasemete e kategooriate järgi liigitusid võistlused järgmiselt: 

- 3. kat võistlusi 19 

- 2. kat võistlusi 54 

- 1. kat võistlusi 14 ja UCI taseme võistlusi 9. 

3. kat võistlustel, kuhu varasema kokkuleppe alusel ei pea korraldaja EJL tasemega kohtunikku 

kutsuma, teenindasid üritust 15-nel korral ikkagi EJL litsentseeritud kohtunikud ja aruanded saabusid 

peakohtunikelt kolmel korral.  

http://www.kaariku.ee/


EJL kohtunikud osalesid 92-l kalendrivõistlusel. Kahjuks ei saa välja tuua 2019.a. laekunud 

peakohtunike aruannete põhjal täpset teenindatud võistluspäevade ja kohtunik-päevade arvu ja seda 

laekumata aruannete tõttu, sest esitamata jäid 26 võistluse aruanded. Kuidagi ei saa aktsepteerida R. 

Rannametsa poolt 19 võistluse kohta peakohtuniku raporti esitamata jätmist, mis tähendab ka teiste 

võistlustel osalenud kohtunike osalusarvestusest välja jäämist. Oleme sellest EJL komissar R. 

Rannametsaga vestelnud viimasel EJL kohtunike kogu juhatuse koosolekul. 

Kohtunikutööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 50 inimest, kellest 32 litsentseeritud kohtunikku, 

kokku 111 võistluspäeval.  

Peakohtuniku aruanded võistluste toimumisest ning kordaminekute tõdemistest laekusid õigeaegselt 

43-lt võistluselt, hilines 7 aruannet. 

Punktiarvestuses ja aktiivseimate väljaselgitamisel lähtus kohtunike kogu juhatus vaid litsentseeritud 

kohtunike reastamisest. 

Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis teist aastat järjest Pait Peri. Teist aastat järjest jäi taas parima 

noorkohtuniku tiitel välja andmata. 

Kui eelmisel aastal jäi veebipõhine aruandevorm juurutamata, siis tänavuseks hooajaks on MNT-

võistluste tarbeks Pait Peri, Jaan Lepajõe ja Mihkel Nanitsa algatusel aruande põhi valminud, 

kavatseme selle pärast mõningasi korrigeerimisi rakendada. 

2019.a. kalendrivõistluste tulemused said õigeaegselt EJL kodulehel kajastatud. 

Kohtunikud pidasid maha oma korralise üldkoosoleku, vt kohast 

https://www.ejl.ee/organisatsioon/kohtunike-kogu/protokollid/ - ”02.02.2019 Kohtunike kogu 

üldkoosoleku protokoll”. 

Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas Jõulumäe Tervisespordikeskuses 

Pärnumaal korralise kahepäevase koolitusseminari, millel osalesid 24 kohtunikku või selle kandidaati 

ja lisaks veel 42 treenerit/võistluse korraldajat, seega kokku 66 inimest. 

2019.a. omandasid 10 kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria [sellest 8 BMX-krossi-, 1 MTB- ja 1 

MNT- distsipliinis], K. Põder ja P. Peri MNT- ning R. Aarma CX-alal EJL kohtuniku ja E. Idarand UCI 

ENC e rahvusliku eliitkomissari kategooria taseme TRK- distsipliinis. Viimase saavutuse eest tuleb 

kiita ainult tegijat, Evelini, ennast! 

EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul kaks töökoosolekut, 6. märtsil (juhatuse 

liikmete organisatsioonilise tegevuse jaotusest) ja 13. novembril, millest viimane on leitav kohas 

https://www.ejl.ee/organisatsioon/kohtunike-kogu/protokollid/ - ”13.11.2019 Kohtunike kogu laiendatud 

koosseisuga juhatuse koosoleku protokoll” ja mille tegevusse kaasas traditsiooniliselt juhatuse-väliseid 

liikmeid. 

Täna ja järgnevatel aastatel on meie ülesandeks luua võimalused kohtunikkonna kandepinna 

laiendamiseks ja UCI ENC kategooria tasemele aitamiseks. 

Vaade alanud hooajale.  

EJL hooaja 2020 võistluskalender saab teada olevalt vähemalt sama pingeline kui eelmine hooaeg. 

EJL jätkab alaliidu vabatahtlikele spordikohtunikele hüvitise maksmist Kultuuriministeeriumi e 

seaduseandja väljatöötatud spordiseaduse ja tulumaksuseaduse kohaselt.  

 

https://www.ejl.ee/organisatsioon/kohtunike-kogu/protokollid/
https://www.ejl.ee/organisatsioon/kohtunike-kogu/protokollid/


3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine.  

M. Lepajõe  tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö hindega „rahuldav“, millega üldkoosolek nõustus. 

Peamiseks põhjuseks antud hinde saamisel oli noorkohtunike vähesem kaasatus nagu see oli ka 

eelmisel hooajal. 

Otsus: Üldkoosolek 29 poolthäälega hääletas 2019.a. EJL kohtunike kogu juhatuse tegevuse 

tõhususe hindele „rahuldav“. 

 

4.  Muudest päevakajalistest kohtunike teemadest:  

4.1 Kohtunike dokumentide vormistamisest 2020.a. e uue veebipõhise MNT-ala peakohtuniku 

raporti vormide  väljatöötamisest.  

Uus vorm saab olema nähtav/kättesaadav EJL lehel kohas -> Kohtunikud – peakohtuniku aruanded, 

parooliga „ejlkohtunikud“.  

Leheküljel „Informatsioon võistluse kohta“: kui selles kõik vajalikud väljad saavad täidetud, siis 

muutuvad need värvivabaks ehk kõik lahtrid on valged.  

Leheküljel „Hinnang võistlusele“: kui selles mingid väljad on punased või kollased (mis näitavad 

peakohtuniku nõrgemat hinnangut), siis peab kindlasti kommentaari juurde lisama. See on esialgne 

versioon, mis vajadusel aja jooksul täiustub. 

R. Aarma soovis tõlkida ja arendada edasi cyclo-cross`i samasugust UCI aruannet. 

3 kat. võistluse puhul ei ole nõuet peakohtuniku aruannet täita, on soovituslik, kuna annab 

informatsiooni järgmistele kohtunikele.  

Ettepanek: Fotode jaoks teha juurde lisaleht (fotod võistlusest), mille teostuse võimalikkuse kohta 

saime kinnituse A. Maripuult.  

4.2 EJL kohtunike kvalifikatsiooni tõstmise põhimõtted (vt M. Lepajõe ettekanne). 

See dokument vajab kaasajastamist (kehtib aastast 2015), kollasega on juba parandused sisse viidud. 

Küsimused: kohtuniku kvalifikatsiooni säilitamine kui kohtunikutöös on sisse jäänud vahe: 

- kas on vaja eksam uuesti sooritada? 

- kui pika ajavahemiku pärast? 3 aastat 

- seminaril osalemine on eelduseks – vaikimisi säilib kvalifikatsioon 3 aastat, kui oled EJL 

seminaril osalenud, või kui ei ole seminaril osalenud aga oled III kat. võistlustel kohtunik ja 

esitad kohtunike kogule aruande. 

UCI uus reegel - kõikidel võistlustel peab olema ka 1 naiskohtunik! Palun vaadake klubides ringi. 

Cyclo-cross`i distsipliin muutub järjest populaarsemaks. Et saada siia mõnda rahvusvahelist võistlust, 

oleks meil kindlasti vaja cyclo-crossi`s ühte UCI komissari. 

4.3 Kohapeal kerkinud küsimused ja arutelude käigus saanud vastused: 

 M. Lepajõe - kui peakohtuniku aruanne jääb sel aastal esitamata, siis peakohtunikule nn 

vabatahtliku spordikohtuniku hüvitist ei maksta. R. Rannametsa ei tohiks sel aastal üldse 

peakohtunikuks määrata. 

Otsus: koosolek nõustus ettepanekuga, mistõttu R. Rannametsa nimi kustutada EK 

projekti peakohtuniku veerust. 

 Küsimus - kuidas toimida, kui peakohtunik jääb starti hiljaks?  

Vastus: Korraldaja peab helistama kohe EJL-i ja lepib sekretariaadiga kokku, et peakohtunikuks 

volitatakse keegi teine. Sellest juhtumist tulenevalt peaks võistlust teenindama vähemalt 2 

kohtunikku (1 nendest võib olla abikohtunik), et saaks kiirelt reageerida ja võistluste ajakava 

kohaselt päeva jätkata. Analoogia järgi: Kui arsti pole kohal, siis ei tohi starti anda. 



 Kohtunike päevamäärade täiendatud dokumendist – täiendused hõlmasid peaasjalikult 

peakohtuniku kohustusi korraldajale õigeaegselt esitada kooskõlastatud juhend koos kohtunike 

kogu eelarvega, milles arvestatakse ka võimalusi kuluridade „pehmendamiseks“ (motokohtunikel 

on mootorratta kompensatsioon/kütuse tasumäärad kuni …, st et alati pea rakendama max 

tasumäära, samuti nagu kõrgema kategooria kohtunik ei pea alati rakendama max 

päevarahanõuet). 

 

Protokollis: K. Malts  

Vormistas. R. Solnask 

 

Lisa 

EJL kohtunike kogu üldkoosolekul osalenute nimekiri (ärakiri) 

Osalenuid 28, sh hääleõiguslikke (2019.a. ja 2020.a. kohtuniku litsentsiga) 18 isikut 

1. Kaja Malts 

2. Madis Lepajõe 

3. Pait Peri 

4. Arbo Aasoja 

5. Mirko Gerne – ei ole hääleõiguslik 

6. Kristen Kivistik – ei ole hääleõiguslik 

7. Jaan Lepajõe 

8. Aivo Maripuu – ei ole hääleõiguslik 

9. Raimo Ronimois 

10. Arvi Lugenberg – ei ole hääleõiguslik 

11. Anneli Sitska 

12. Kaljo Veltbach 

13. Andres Jõessar 

14. Rein Solnask 

15. Evelin Idarand 

16. Kaja Remmelgas 

17. Edgari Treier 

18. Teet Dooner – ei ole hääleõiguslik 

19. Mihkel Nanits 

20. Reikko Jents 

21. Janar Sillaots 

22. Allar Tõnissaar – ei ole hääleõiguslik 

23. Kuldar Põder 

24. Indrek Kelk – ei ole hääleõiguslik 

25. Raul Aarma 

26. Hans-Patrick Müür – ei ole hääleõiguslik 

27. Kristjan Kivistik – ei ole hääleõiguslik 

28. Alar Kannel – ei ole hääleõiguslik 

 

 


