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AEG: 28. veebruaril 2021 kell 11.00 – 12.00   

KOHT: veebikeskkond 

OSALEJAD: 26 registreerunud osavõtjat, mille tuvastas koosoleku administraator, vt Lisas osalejate 

nimekirja 

 

PÄEVAKORD:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine 

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2020 tegevusaruanne 

3. Kohtunike kogu poolt esile tõstetud kitsaskohtadest ja neist ülesaamise plaan 

4. EJL Kohtunike Kogu põhimääruse Lisa, parandusettepanekute arutelu/võimalik kinnitamine 

 

1. R. Solnask`lt  üldkoosoleku sissejuhatus koos päevakorra tutvustamisega. 

2. Kohtunike Kogu juhatuse esimees kandis ette 2020.a. kohtunike tegevusaruande. Lühikokkuvõte 

sellest: 

2020.a. hooaja vältel omandasid 33 kohtunikku UCI litsentsi, mis on oluliselt vähem kui eelnevatel 

aastatel. 

  * UCI rahvusvahelise kategooria komissar – 1 -> 0  

    (varalahkunud M. Lepajõe ei saanudki pärast litsentsi omandamist võistluskalendriga liituda) 

  * UCI rahvuslikke eliitkomissare (ENC komissare) - 3 

  * EJL komissare – 9 

  * EJL kohtunikke – 9 

  * EJL abikohtunikke – 11 

Aluseks on litsentsil väljatoodud distsipliinidest kõrgeim (tegusaim) kategooria. 

2020. aastal jäi pärast korduvaid Covid-19 tingitud piirangutest EJL võistluskalendrisse 79 võistlust, sest 

nt peale talikrossi 2. etappi 22. veebruaril toimus järgmine võistlus maanteel alles 20. mail.  

Võistluste tasemete e kategooriate järgi liigitusid võistlused järgmiselt: 

   - 3. kat võistlusi 26 

   - 2. kat võistlusi 35 

   - EMV- ja 1. kat võistlusi 8 ja UCI taseme võistlusi 8. 

Ilma kategooriata võistlusi oli 2, need olid nn virtuaalvõistlused. 

 



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

kutsuma, teenindasid üritust 10-nel korral ikkagi EJL litsentseeritud kohtunikud ja aruanded saabusid 

peakohtunikelt üheksal korral.  

EJL kohtunikud osalesid 75-l kalendrivõistlusel. 

Kohtunikutööga olid hooaja jooksul tegevad kokku vaid 27 inimest, mõned hooaja alguses litsentsi 

soetanud isikud kohtunikutööle ei pääsenudki või ei soovinud. 

Peakohtuniku aruanded võistluste toimumisest ning kordaminekute tõdemistest laekusid õigeaegselt 

59-lt võistluselt. 

Punktiarvestuses ja aktiivseimate väljaselgitamisel lähtus kohtunike kogu juhatus vaid litsentseeritud 

kohtunike reastamisest. 

Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis kolmandat aastat järjest Pait Peri.  

Pärast kaheaastast vaheaega andsime taas välja parima noorkohtuniku tiitli, mis läks Raivo 

Maimre`le. 

Hooaja alguses juurutasime veebipõhise maanteesõiduvõistluse aruandevormi, CX-ala hooaja 

avanedes ka cyclo-cross`i distsipliinile oma vormi. Esimese vormi juurutamisega olid seotud J. Lepajõe 

ja M. Nanits, CX-ala vormi käitamisel peame tänama R. Aarmat. 

2020.a. kalendrivõistluste tulemused said õigeaegselt EJL kodulehel kajastatud. 

Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas Kääriku Spordikeskus Valgamaal 

korralise kahepäevase koolitusseminari, millel osalesid 28 kohtunikku või selle kandidaati ja lisaks 

veel 40 treenerit/võistluse korraldajat, seega kokku 68 inimest. 

Kohtunikud pidasid maha oma korralise üldkoosoleku, vt kohast ejl.ee/wp-

content/uploads/2020/03/EJL-kohtunike-kogu-%C3%BCldkoosolek-01.02.20_final.pdf - ”01.02.2020 

Kohtunike kogu üldkoosoleku protokoll”. 

2020.a. oli Covid-19 tingitud piirangute tõttu kvalifikatsiooni omandamise seisukohast viljakas.  

Koguni 20 kohtunikku sisenesid kvalifitseeritud tasemega kohtunike perre või tõstsid oma 

kvalifikatsioonitaset. 

10 kohtunikku omandasid EJL abikohtuniku kategooria [sellest 6 MNT-, 2 CX- ja 2 MTB-distsipliinis],  

9 kohtunikku tõestasid oma oskusi EJL kohtuniku kvalifikatsioonitasemel: E. Idarand, R. Maimre ja A. 

Lugenberg MNT-, J. Sillaots MTB-, J. Maidla ja J. Lajal BMX- ning K. Malts, P. Peri ja M. Nanits CX-alal.  

Ja EJL komissari taseme sooritus samuti: R. Ronimois omandas EJL komissari taseme CX-alal. 

Täna ja järgnevatel aastatel on meie ülesandeks luua võimalused kohtunikkonna kandepinna 

laiendamiseks ja UCI ENC kategooria tasemele aitamiseks. 

 



Vaade alanud hooajale.  

EJL hooaja 2021 võistluskalender saab ilmselt olema sama heitlik kui hooaeg 2020, vähemalt hooaja 

esimene pool, mida näitab ehedalt tänane seis.  

EJL jätkab alaliidu vabatahtlikele spordikohtunikele hüvitise maksmist Kultuuriministeeriumi e 

seaduseandja väljatöötatud spordiseaduse ja tulumaksuseaduse kohaselt. 

EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul vaid ühe virtuaalse töökoosoleku, 18. 

septembril, ja seegi oli tingitud Covid-19 eritingimuste meelde tuletamisest ja üritustel 

rakendamisest natuke enam intensiivistunud kalendrivõistluste käivitumisega sügise eel. 

Hinnang EJL Kohtunike Kogu juhatuse tööle kõnealusel perioodil jäi andmata. 

3. Kohtunike kogu poolt esile tõstetud kitsaskohtadest ja neist ülesaamise plaan 

Murekohaks on siin juba mitme viimase aasta jooksul olnud noorte kohtunike peale kasv. Väike edu 

on meie tegevusel olnud seoses sellega, et oleme pöördunud abi saamiseks klubide poole. Praegune 

tegevus pole aga jätkusuutlik – peame tegutsema intensiivsemalt ja sihipärasemalt. Kindlasti oleks 

üheks abistavaks teguriks kohtunike tegevuse viimine rahvusvahelisele tasemele, et Põhjamaade 

jalgratturite spordiorganisatsioonide poolt algatatud koordineeritud ühistegevuse ning -koolituse 

kaudu luua noortele kohtunikele mitmekesisemat väljundit ning seeläbi neid enam motiveerida. 

4. EJL Kohtunike Kogu põhimääruse Lisa, parandusettepanekute arutelu/võimalik kinnitamine 

EJL Kohtunike Kogu juhatuse liikme ettepanek kaasajastada EJL Kohtunike Kogu põhimääruse Lisa 1, 

dokumenti, mis puudutab hooaja aktiivseimate kohtunike väljaselgitamist. Põhiline muudatus 

juhendis puudutab eksamikomisjoni liikme töö aktiivsuspunktidega väärtustamisel ka teooriaeksami 

läbiviimisel. 

Otsus: Viia muudatused sisse ja avaldada parandatud sisuga dokument EJL kodulehel. 

Protokollis: R. Solnask 

Lisa, veebiseminaril osalenute nimekiri: 

Andres Jõessar 

Anneli Sitska 

Arbo Aasoja 

Arvi Lugenberg 

Avely Austa 

Edgari Treier 

Evelin Idarand 

Hans-Patrick Müür 

Jaan Lajal 

Jaan Lepajõe 

Janek Maidla 

Kairi Nuija 

Kaja Malts 

Kuldar Põder 

Lia Rannamets 

Mati Värv 

Mihkel Nanits 

Pait Peri 

Raimo Ronimois 

Raivo Rannamets 

Raul Aarma 

Rein Solnask 

Sander Astor 

Teet Dooner 

Teet Reedi 

Tiit Tamme 
 


