
EJL KOHTUNIKE KOGU ÜLDKOOSOLEK 

2021 

AEG: 06. veebruaril 2022 kell 10.00 – 11.00  

KOHT: veebikeskkond Zoom 

OSALEJAD: 27 registreerunud osavõtjat, mille tuvastas koosoleku administraator, vt Lisas osalejate  

nimekirja. 

PÄEVAKORD: 

1.   Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine 

2.   Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2021 tegevusaruanne 

3.   Kohtunike kogu juhatusele hinnangu andmine/veebihääletus  

4.  EJL Kohtunike Kogu juhatuse poolt üldkoosolekul tutvumiseks/kinnitamiseks esitatavad 

dokumendid: 

 4.1 EJL kohtunike päevamäärad 2022.a. 

 4.2 MTB võistluste korraldamise juhendi täiendus 

Parandusettepanekute arutelu 

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

 

Üldkoosoleku kulg ja otsused: 

1. Koosolekut juhatanud RS tervitas osalejaid ja selgitas päevakorra sisu. 

2. Koosoleku juhataja kandis ette lõppenud hooaja kohtunike juhatuse tegevusest: 

2021.a. hooaja vältel omandasid 30 kohtunikku UCI litsentsi, mis on enam-vähem samaväärne kogus 

eelmisel aastal litsentsi soetanutega. 

  * UCI rahvuslikke eliitkomissare (ENC komissare) - 3 

  * EJL komissare – 9 

  * EJL kohtunikke – 12 

  * EJL abikohtunikke – 6 

Aluseks on litsentsil väljatoodud distsipliinidest kõrgeim (tegusaim) kategooria. 

2021. aastal jäi pärast korduvaid Covid-19 tingitud piirangutest EJL võistluskalendrisse 86 võistlust. 

Sarnaselt 2020.a.-ga tekkis peale talikrossi 2. etappi 20. veebruaril ca 1,5-kuuline vahe võistlustes, 

sest järgmine võistlus toimus alles 5. mail maanteel.  

Võistluste tasemete e kategooriate järgi liigitusid võistlused järgmiselt: 

- 3. kat võistlusi 26 



- 2. kat võistlusi 35 

- 1. kat võistlusi 6, EMV-kategooria võistlusi 8 ja UCI taseme võistlusi 10. 

Ilma kategooriata võistluseks oli 1 nn virtuaalvõistlus. 

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

kutsuma, teenindasid üritust 20-l korral ikkagi EJL litsentseeritud kohtunikud ja aruanded saabusid 

peakohtunikelt üheksalt võistluselt.  

EJL kohtunikud osalesid 80-l kalendrivõistlusel, vaid kuuel korral teenindas 3. kat võistlust 

litsentseerimata kohtunik. 

Kohtunikutööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 36 inimest, vaid üks hooaja alguses litsentsi 

soetanud isik kohtunikutööle ei pääsenudki.  

Peakohtuniku aruanded võistluste toimumisest ning kordaminekute tõdemistest laekusid õigeaegselt 

58-lt võistluselt, hilinesid 3 ja laekumata jäid 4 võistluse aruanded. 

Punktiarvestuses ja aktiivseimate väljaselgitamisel lähtus kohtunike kogu juhatus vaid litsentseeritud 

kohtunike reastamisest. 

Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis esmakordselt UCI rahvusliku eliitkategooria kohtunik Mihkel 

Nanits, kelle panust hindas kohtunike kogu lisaks aktiivsele kohtunikutööle veel ka administratiivse 

tööpanusena Põhjamaade Jalgrattaspordi fõderatsioonide (Nordic Cycling Commissaires` 

Commission) ühises algatusgrupis (koos Jaan Lepajõega) ja aktiivses kaasalöömises meie oma 

kohtunike kvalifikatsiooni tõstmisel veebikeskkonnas.  

Parima noorkohtuniku tiitli sai teenitult Teet Dooner, kes lisaks aktiivsele kohtunikuna osalemisele 

võistlustel hoidis sihikul ka oma kvalifikatsiooni tõstmist. 

2021.a. kalendrivõistluste tulemused said õigeaegselt EJL kodulehel kajastatud. 

Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas läinud hooajal korralise 

koolitusseminari 28. veebruaril, mis seekord pandeemiast tingitud piirangutele toimus Zoom-

keskkonnas ja ühepäevasena. Koolitusel osalesid 26 kohtunikku või selle kandidaati ja 13 

treenerit/võistluse korraldajat, seega kokku 39 inimest. 

Samal päeval pidasid kohtunikud maha oma korralise üldkoosoleku, vt kohast 

https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2021/12/EJL-kohtunike-kogu-uldkoosolek-28022021.pdf - 

”28.02.2020 Kohtunike kogu üldkoosoleku protokoll”.  

Kohtunike Kogu juhatuse koosolek toimus 26. septembril, sellel arutluse all olnud küsimustest leiate 

informatsiooni kohast https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2021/12/kohtunike-juhatus-

26092021.pdf. 

2021.a. oli kvalifikatsiooni omandamise seisukohast mitte nii viljakas kui 2020. aasta.  

5 kohtunikku omandasid EJL abikohtuniku kategooria, neist 3 MTB- ja 2 BMX-krossi distsipliinis. Üks 

kohtunik sooritas edukalt MNT-ala kohtuniku eksami (eraldi teooria ja praktiline) ja üks kandidaat jäi 

ootama võimalust tõestada oma teadmisi teooriaeksamil, et lülituda MNT-ala komissaride ridadesse.  

Täna ja järgnevatel aastatel on meie jätkuvaks väljakutseks kohtunikkonnale võimaluste loomine 

kandepinna laiendamiseks ja UCI ENC kategooria tasemele aitamiseks. 



Meie 2 kohtunikku osalesid aasta lõpul UCI egiidi all korraldatud eksamisessioonil: M. Nanits UCI 

rahvusvahelise MNT-komissari (millele eelnes ca nädalane koolitusseminar) ja K. Põder UCI ENC BMX-

ala komissari taseme saavutamiseks. Tänaseks oleme mõlema eksaminandi osas rõõmusõnumi kätte 

saanud! 

Vaade algavale hooajale.  

EJL hooaja 2022 võistluskalender saab ilmselt olema sama heitlik kui kaks eelnevat hooaega, 

varasema kogemuse põhjal vähemalt hooaja esimene pool. Kuni CX-ala hooajal alguseni 

septembrikuu lõpul on EJL võistluste korraldajate sooviavalduste põhjal planeerinud 77 võistlust. 

EJL jätkab alaliidu vabatahtlikele spordikohtunikele hüvitise maksmist Kultuuriministeeriumi e 

seaduseandja väljatöötatud spordiseaduse ja tulumaksuseaduse kohaselt.  

Kohtunike kogu eesmärgid pole viimaste aastate jooksul muutunud.  

Kohtunike kogu juhatuse ülesandeks on katusorganisatsioonina luua oma tegevusega need 

tingimused. 

3.   Kohtunike kogu juhatuse tegevusele hinnangu andmine/veebihääletus  

E. Idaranna poolt välja pakutud tööriista abil pakkus 90% osalenuist hindeks „hea“, 10% rahuldavat 

tulemust. Koondtulemus: „4- (miinus)„. 

4.  EJL Kohtunike Kogu juhatuse poolt üldkoosolekul tutvumiseks/kinnitamiseks esitatavad 

dokumendid: 

  4.1 EJL kohtunike päevamäärad 2022.a.  

Koosoleku juhataja teavitas kuulajaid eriti eelmisel aastal esile kerkinud murekohast, milleks oli EJL 

madalamate kategooriate kohtunike „ajale jalgu jäänud“ tööpäeva hüvitis.  

Eelmiste päevamääradega dokument astus jõusse 2020.aastal. Kui UCI ENC ja RV taseme komissari 

päevamääraks oli sellal ja jääb ka nüüd 105€, siis murekohaks oli meie rahvuslike madalamate 

kategooriate kohtunike päevamäär, mis ei motiveeri uute kohtunike lisandumist kohtunike perega 

(nt EJL abikohtuniku tasemega kohtuniku päevamääraks olnud 30€, mille nimel "ohverdada" 

puhkepäev, ei ole ahvatlev, sest koos transpordile kuluva ajaga kujuneb tööpäev ca 8 kuni 10 tunni 

pikkuseks). 

Praeguses eelnõus kavandatud päevamäära tõus abikohtunikele oleks 33% (30€ => 40€), kohtunikele 

22% (45€ => 55€) ja komissaridele 17% (60€ => 70€). 

Peame antud dokumendis oluliseks paranduseks asjaolu, et peakohtuniku roll kokkulepete 

saavutamiseks korraldajaga tõuseb oluliselt, sest võistluste eelne koostöö, mis saab alguse 

võistlustrassi ja juhendi kinnitamisest, jätkub kohtunike eelarve koostamise ja kinnitamisega. Viimase 

loomises näeme enam paindlikkust ja mõlema osapoole kaasa rääkimises lõpliku tulemuse 

saavutamisel. 

Dokumendi välja toomise eesmärk üldkoosolekul on see, et kõik asjasse puutuvad isikud saaksid 

eelnõu viimistlemisel kaasa rääkida. 

Otsus: Üldkoosolek võttis juhatuse poolt koostatud eelnõu aluseks ja liikmed said 3 päeva aega 

täiendavate ettepanekute esitamiseks. 

 



 

 4.2 MTB võistluste korraldamise juhendi täiendus 

Nimetatud dokument oli varasemates versioonides EJL kodulehel kättesaadav nimetuse all „ MTB 

võistluste korraldamise tingimused“. Antud juhendi sisu vajas täiendamist seoses ajaga muutunud 

olude ja ka määrustiku muutumisega. Töö tegid ära juhatuse liikmed P. Peri ja R. Solnask. 

MTB võistluste korraldamise juhendi uuendamine oli üldkoosolekule informatiivne. 

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

Koosoleku juhataja teadvustas taaskord probleemi kohtunikkonna vähesest juurdekasvust. Eelmise 

aasta kohtunike juhatuse sügisesel koosolekul tõstatas juhatuse liige R. Ronimois mõtte klubide 

kaudu uute kohtunike kandidaatide leidmisest ja kohtunikutööle toomise võimalustest, mis 

tähendaks vahetu koostöö algatust klubide esindajatega. See on teatud määral de ja vu olukord 

eelmise sajandi 80-ndatest aastatest, kuid siis see osaliselt aitas olukorda parandada. 

Otsus: kohtunike kogu juhatuse liikmed käivitavad aktiivselt kampaania nt 5 (viie) suurema klubi 

esindajatega, leidmaks asjast huvitatud seenior-liikmeid või noorsõitjate vanemaid, kes oleksid 

nõus liituma kohtunikkonnaga ja saama sellekohase väljaõppe. 

Viimase kahe hooaja jooksul oleme olude sunnil, pandeemia ajal, käivitanud veebipõhise kohtunike 

taseme tõstmiseks eksamineerimisvormi. Eksamiküsimuste koostamisega on tegelnud valdavalt kõik 

kohtunike juhatuse liikmed. Oleme korraldanud sellises formaadis juba neli eksamit. 

 

Protokollis: R. Solnask 

Lisa, osalejad:  

1 Andres Jõessar  15 Lia Rannamets 

2 Anneli Sitska  16 Marko Aro 

3 Arbo Aasoja  17 Mati Värv 

4 Arvi Lugenberg  18 Mihkel Nanits 

5 Edgari Treier  19 Pait Peri 

6 Evelin Idarand  20 Priit Kalme 

7 
Hans-
Patrick Müür  21 Raimo Ronimois 

8 Jaan Lepajõe  22 Raivo Rannamets 

9 Jaanus Müür  23 Raul Aarma 

10 Janar Sillaots  24 Rein Solnask 

11 Janek Maidla  25 Taago Tamm 

12 Kairi Nuija  26 Teet Reedi 

13 Kaja Malts  27 Teet Dooner 

14 Kuldar Põder     
 

 

 


