
EJL KOHTUNIKE KOGU JUHATUSE KOOSOLEK 
LAIENDATUD KOOSSEISUGA 

 
 
Aeg: 26.09.2021 kl 17.00 – 18.30 
Koht: Zoom-keskkond, keskuseks ON24 Viljandi kontor  
Osalesid: Anneli Sitska, Mihkel Nanits, Jaan Lepajõe, Kaja Malts, Pait Peri, Raimo Ronimois ja Rein 
Solnask 
 
Päevakord: 
 
1. Kalendriaasta 2021 kokkuvõte - kordaminekud & ebaõnnestumised 
a) COVID-19 pandeemia tõttu oli väga palju hilisemale ajale lükatud võistlusi, mis põhjustasid 
olukorra, kus samal nädalavahetusel peeti mitu sama distsipliini võistlust ja mõlemad jäid seetõttu 
arvuliselt palju väiksema osalejaskonna tõttu kannatajateks 
b) See on probleem korraldajatele – konkurents on tihenenud, osavõtjate arv vähenenud ja selle 
tulemusena jäävad osad võistlused ära  
c) Tihe kalender tekitab ka kohtunike puuduse ning olukorra, kus meil ei ole nõutava 
kvalifikatsiooniga kohtunikke üritust teenindama saata  
d) Õnnestumisena võiksime välja tuua selle, et meil õnnestus teenindada EJL kalendri kõiki nõutavaid 
võistlusi   
 
2. Nordic Cycling Commission - esmane tagasiside Mihkli ja Jaani poolt (BCT näide) 
a) Koostöö on saadud hetkel käima, tõenäoline koolituse korraldamine potentsiaalsetele kohtunike 
kandidaatidele 
b) Ootame meie esindajatelt järgmisel aastal aktiivset osavõttu  
 
3. Kalendriaasta 2022 projekt - kohtunike määramine 
* Raimo Ronimois teeb kalendri määramise ja siis saame arutada seminaril, Rein on valmis kaasa 
aitama 
 
4. Kohtunike koolitus - Rein ja Mihkel. Kuidas leida uusi hakkajaid kohtunikke? 
a) Tuleb mõelda, kuidas saaks paremini kohtunikke kaasata. Klubidel peavad olema oma 
abikohtunikud, sest see muudab perspektiivis ka võistlust korraldava klubi kulud väiksemaks  
b) Olukorra parandamiseks ettepanek valida kuni 5 klubi, kellega Kohtunike Kogu saab otse suhelda 
ja anda neile veebruaris võimalus saata oma esindaja/kohtunikukandidaat mistahes distsipliini 
kvalifikatsioonieksamile.  
 
5. Talvine seminar 2022 - kus, mis ja kuidas? 
Kui jääda seni kasutusel olnud ajaperioodile kindlaks, siis võiks koolitus jälle toimuda veebruarikuu 
1. nädalavahetusel ehk 4. – 6. veebruaril 2022. Koolitusseminari korraldamisel lähtume 
võimalusest teha see ikkagi kontaktõppena. Võimalik toimumiskoht: 
a) Jäneda – Kaja Malts võtab selle enda kanda.  
b) Võru – Pait Peri võtab korraldada järgneva aasta ürituse (2023)  
c) Planeerime treeneritega koos või vähemalt pakume välja treeneritele – siis on võimalik taotleda 
EJL-st raha  
d) Jagame koolitusseminari plokkideks ja siis teeme konkreetsed teemade jaotused. Kohtunikud 
lähtuvad ajakava koostamisel eelkõige kohtunike vajadustest ja selle alusel püstitatud eesmärkidest 
e) Distsipliinid koolitusel: CX, MTB, ROAD. Ajaliselt ei jõua rohkem alasid käsitleda. UCI poolt tulevad 
CX reeglite muudatused tavaliselt 1. aprillist 2022. 
 
6. Muud küsimused 
    Hetkel ei ole. 
 
Protokollis: R. Solnask 


