
EJL Kohtunike Kogu juhatuse koosolek 
 

AEG: 21. oktoobril 2022 kell 19.00 – 20.30  

KOHT: Jõulumäe Tervisespordikeskus, Leina küla, Häädemeeste vald 86504 Pärnumaa 

OSALEJAD: Mihkel Nanits, Raimo Ronimois, Anneli Sitska ja Rein Solnask;  

Zoom veebikeskkonnas Kaja Malts, Pait Peri, Jaan Lepajõe ja Kuldar Põder 

PÄEVAKORD: 

1.   Koolitusseminari 2023 korraldamine, teemade valik 

2.   Kohtunike kogu üldkoosolek 

 
1. Kohtunike koolitusseminar ja selle teemade valik 

Korralise koolitusseminari viime üle kolme aasta läbi kontaktsena. Praegustel 
andmetel EJL koolituse läbiviimiseks raha ei eralda, sest EJL rahaline seis ei ole kiita. 
Ilmselt teeme koolituse ilma treeneriteta ja kui neil on soov liituda, siis üle veebi. 
Käsitleme peaasjalikult MNT-, MTB- ja CX-alasid, seda siis kogu koolitusseminari vältel 
(04.-05.02.2023), sest varasema kogemuse põhjal aega teiste alade käsitlemiseks 
lihtsalt ei jätku. Koolitusseminari lõppedes anname eelregistreerunud soovijatele 
võimaluse sooritada eksam, hetkel on soovi avaldanud Jaan Lepajõe (CX), Janar 
Jermakov ning Mikk Vaaks (MNT). Eksamikomisjonid moodustame vastavalt 
vajadusele. 
 
Koolitusseminari toimumiskohtadena on hetkel jäänud sõelale kaks võimalikku 
toimumiskohta – Jäneda ja Valgehobusemägi. Hinnatase on neil sarnane, kuid 
Valgehobusemäel on majutus neljastes tubades ja see ei räägi väga selle kasuks. 
Liigume edasi Jäneda plaaniga. Kaja võtab kuluarvutused enda peale – täpsustame 
Reinuga inimeste arvu, mis varasemalt koos treeneritega oli ca 35, kuid kui piirduda 
vaid kohtunikega, siis jääks see arv 25 piiresse.  
 
Nordic Cycling Commisaire`s Commission – Mihkel ja Jaan täpsustavad, kas aastal 2023 
toimub Lätis NCCC kohtumine, et saaks kohtunike omavahelisi kogemusi jagada.  
 
Teemade loetelu, millega peaksime seminari kava koostamisel arvestama:  
 

a) Eesti Antidopingu SA – noortesport ja väärkohtlemise teema (Kuldaril on 
kontakt olemas ja täpsustab seda teemat);  

b) Spordipsühholoogia – kuidas ette valmistada meeskondi ja neid 
tasakaalustada (psühholoogiline ettevalmistus ja meeskonna moodustamine) 
– Kuldar „leiab“ ettekandja;  

c) Kohtuniku eetikakoodeks – mis on oluline meeles pidada ja mis on kohtuniku 
käitumise A ja B. Lähtume UCI kohtunike eetikakoodeksist. Ettekandja 
praegusest kohtunike juhatusest; 

d) BMX-ala kohtunike kaasamine seminarile – Kuldar motiveerib neid osalema. 
Kutsed saadame välja ja Kuldar teeb selle-teemalise ettekande;  



e) Baltic Chain Tour ja Tour of Estonia – seal osalenud kohtunikud võiksid teha 
väikese kokkuvõtte osaletud võistluste kohta. Kaja ettepanek on neid 
kogemusi jagada (lisaks CX, MNT ja MTB); 

f) Security Brief Meeting – Tour of Estonial läbi käidud turvalisuse teema (UCI IC 
Jakob Knudsen viis läbi). Indrek Kelgul on ilmselt see salvestatud, sest Tour of 
Estonial viidi see läbi. UCI lehelt saateautode liikumise manuaalid:  
https://downloads.ctfassets.net/761l7gh5x5an/3gM8QxocLIQFMPSzjKor0v/7
dafeb185ad035d43c6ab4c80b2d1ed3/2021-uci-road-guidelines-for-
circulation-eng.pdf 
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/4A92ll60myehrUk0qykekY/aca03d
b8f77bb3fcb45c5c3e55f0c105/2019-uci-road-guide-regulateur-en.pdf; - 
(Mihkel); 

g) Zello – Baltic Chain Touril leidis see edukalt kasutust. Andri Lebedev on 
võimalik kaasata ettekande tegemiseks veebi teel. 

h) MTB radade uuenduslik märgistus – XCO maraton Nove Mestos ja radade 
märgistus on läinud oluliselt keskkonnasõbralikumaks. Mida see tähendab – 
linte enam ei kasutata, raja märgistamiseks on kasutusele võetud värvid on 
kiiresti kustuvad jne (Pait); 

i) Teemad, mille puhul arvestame, et treenerid saaksid võimalusel liituda veebi 
kaudu: 1) EJL võistlusreglemendi 2023 tutvustamine peasekretäri Urmase 
poolt; 2) MNT UCI määrustiku ja 3) MTB UCI määrustiku kehtima hakkavad 
muudatused (Jaan ja Mihkel); 

j) Seoses MNT temposõidurataste mõõtude muutusega on vajalik korrigeerida 
ka EJL omanduses olevat ainukest mõõteseadet ja tõenäoliselt mõelda ka uue, 
parandatud mudeli tellimisele/ostmisele. Olemasoleva mõõteseadme ümber 
ehitamise võimalustega tutvuvad ning teevad ettepanekud Mihkel ja Rein;   

k) Jaanilt/Mihklilt tavapärane MNT teemadel seminarist osavõtjatega arutlev 
ettekanne, juhtumite analüüs. 

 
 

2. EJL Kohtunike Kogu üldkoosolek 
Praegusel EJL Kohtunike Kogu juhatusel lõpeb 2023.a. alguses kehtiv 
volituste/aruandlusperiood. Uue juhatuse valimiseks vajame kandidaate, keda 
ootame pakutavat laiapõhjalise kohtunikkonna poolt. Lisaks kandidaadi nime 
esitamisele soovime esitajalt teada põhjust, miks kandidaat väärib kohta uues 
juhatuses. Kandidaadid soovime saada 27. jaanuariks 2023. 
EJL kodulehel on olemas kohtunike kogu põhimäärus, mille p. 3 sätestab valimiste 
korra: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://vana.ejl.ee/shared/File/kohtu
nike_pohimaarus.pdf 

 
Protokollis: M. Nanits, vormistas R. Solnask 
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