
EJL kohtunike kogu juhatuse koosolek 
 

01. märts 2007 
 
Toimumise koht: Lastekodu 48 nõupidamiste ruumis, aeg: 15.10 – 17.15 
 
Osavõtjad juhatuse liikmed: A. Väravas, R. Rannamets, E. Vesmes, R. Solnask (viimane ka 
protokollis) ja U. Karlson, 
 
Päevakord: 

1. 2007.a. EJL kalendrivõistlustele peakohtunike määramine 
2. 04. märtsil toimuva seminari päevakava ülevaatamine ja sisu selgitamine 
3. EJL kohtunikekogu üldkoosoleku läbiviimine ja uue juhatuse kandidaatide arutelu 
4. Jooksvad küsimused 

 
1. 2007.a. EJL kalendrivõistlustele peakohtunike määramine 
Peakohtunike määramisel EJL kalendrivõistlustele lähtuti kohalolnute, juba varem mõningate 
kohtunike poolt registreerunute soovidega ning juhatuse parema äranägemise põhjal tehtud 
otsusega. 04. märtsi üldkoosolekul kandidaadid kinnitatakse. 
 
2. 04. märtsil toimuva EJL kohtunike seminari päevakavas võimalike muudatuste 

tegemine, selle kinnitamine ja sisu selgitamine 
Koosolek kinnitas EJL kohtunike seminari päevakava ilma parandusteta. Lahtiseletamist vajas 
päevakorra punkt „Litsentsiavalduste vormistamine”.  
 
3. EJL kohtunikekogu üldkoosoleku läbiviimine ja uue juhatuse kandidaatide arutelu 
Koosolek kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ja M. Lepajõe poolt kohtunikekogu juhatusse 
esitatud kandidaadid. 
 
4. Jooksvad küsimused 
4.1. Kohtuniku litsentsi väljastamise tingimuste arutelu ja ettepanekud muudatuste kohta 

4.1.1 Koosolek otsustas esitada EJL-i juhatusele kinnitamiseks 2007.a. võistlus-reglemendi 
punkti 5.2. lause alljärgnevas redaktsioonis:  

 „Võistkondade esindajatel, treeneritel ja mehhaanikutel on kohustus esitada esindaja 
kaudu võistluse sekretärile kehtiv litsents, mis annab õiguse sportlaste 
teenindamiseks ja saatemasinate kasutamiseks võistluste ajal tingimusel, et 
saateautos viibib vähemalt üks loetletud litsentsiomanikest”. 

4.1.2 Sama alapunkti lause „Teised kohtunikud kutsub võistlusele korraldaja” muuta 
järgmiselt: „Teised kohtunikud komplekteerib korraldaja koostöös peakohtunikuga”. 

4.1.3 U. Karlson: kohtuniku litsentsi taotlemiseks nõutava õnnetusjuhtumi vastu 
kindlustamine on saanud vastakaid arvamusi, s.t. meil ei ole hetkel ühest seisukohta 
kindlustuskaitse ulatuse vajaduse kohta. Eesti kindlustusettevõtted sobiva 
kindlustuskaitsega kindlustust võistlustel ametis olevale kohtunikule ei väljasta. 
Sellest tulenevalt oli koosolek arvamusel, et kohtuniku kindlustuskaitseks piisab 
täiesti kehtivast ravikindlustusest võimaliku õnnetusjuhtumi puhuks.  

Otsustastati: Teha EJL-i juhatusele ettepanek muuta reglemendi punkti 5.4   järgmises 
sõnastuses: „Litsentsi taotlemiseks tuleb taotlejal isiklikult või klubil iga taotleja kohta esitada 
täidetult vastav taotlusvorm ja kehtiva ravikindlustuse tõend/kaart”. 

 
4.2. A. Väravas: uue kohtunikekogu juhatuse esmaseks ülesandeks saagu peakohtuniku 

aruande vormi ülevaatamine ja selle lihtsustamine. Tähtaeg: 01. aprill 2007. 
  
 
Juhataja:     A. Väravas 
 
Protokollis:  R. Solnask 


