
EJL KOHTUNIKE KOGU JUHATUSE KOOSOLEK 
12.02.2008 (LAIENDATUD KOOSSEISUGA) 

 
 
 
TOIMUMISKOHT: Pirita Spordikeskus-Velodroom, Rummu tee 3 Tallinnas 
AEG: 15.00 – 18.30 
 
OSALEJAD: O. Sapožnin, A. Väravas, R. Rannamets, A. Lekko, E. Vesmes ja R. Solnask 
(viimane ka protokollis).  
 
PÄEVAKORD:  

1. EJL-i kalendrivõistluste kategooriate ülevaatamine ja neile hinnangu andmine 
2. EJL-i kalendrivõistlustele peakohtunike kinnitamise alustest 
3. Maantee- ja maastikuvõistluste peakohtuniku aruande vormide ülevaatamine, 

trekivõistluste samalaadse aruande vormi koostamisest;  aruannete kommentaaride osa 
avalikustamisest EJL-i kodulehel 

4. Muudatusettepanekute esitamine „Kohtunike aktiivsuse määratlemise juhendisse“ 
5. Iga-aastase EJL kohtunike koolitusseminari kava ülevaatamine ja kinnitamine 
6. Muud jooksvad küsimused 

 
 
1. Kohtunike kogu on juba varem välja öelnud oma seisukoha suhtumises võistlustele 

kategooriate omistamisel. Tegelikult puudutab see 2. kategooria võistlusi, kus korraldaja 
soovib põhiliselt rahvaspordiüritusena korraldatava võistluse raames välja selgitada ühe või 
enama võistlusklassi paremaid EJL litsentsiga (eliit-)sportlastele. Sellise võistluse 
peakohtunik peab rahvavaüritusena registreeritud, kuid EJL poolt 2. kategooria võistluseks 
kinnitatud võistluse juhendi kättesaamisel pöörama erilist tähelepanu sellele, et sihtgrupiks 
taotletud vanuseklassile oleks välja töötatud eraldi juhend kõnealuse vanusegrupi kohta, kus 
nähtuksid ülejäänutest võistlejatest sõltumatud haldustoimingud (litsentside kontroll, teistest 
osalejatest eraldi stardigrupp, trassil UCI võistlusmäärustest kinnipidamise jälgimine, 
täiendava finišiprotokolli koostamine jms.). Seoses sellega pöördub kohtunike kogu juhatus 
EJL sekretariaadi poole avaldusega välja töötada vastav reglement, mis annab aluse EJL-i 
võistluskalendris registreeritud võistlusele omistada 2. kategooria. Kohtunike kogu juhatuse 
seisukohalt oleks nendeks argumentideks nõuetekohane juhend, eelmise aasta peakohtuniku 
aruandes korralduse kvaliteedi kohta sisalduv positiivne hinnang, laitmatu auhinnalaud jne. 
Võistlusreglemendis 2008 punkti 9.4.5 all praegusel kujul väljendatud kategooriate (1. ja 2.) 
omistamise määratlemine on ebaselge ja reaalsuses mittetöötav. Kohtunike kogu on 
omapoolselt valmis kaasa aitama nimetatud reglemendi koostamisel. 

2. Kohtunike kogu juhatus lähtub juba möödunud hooajal vastuvõetud seisukohast: „Eesti 
Meistri- või selle osavõistlustele võib peakohtunikuks kinnitada ainult rahvusliku A-kategooria 
kohtuniku. Erandkorras lubatakse peakohtuniku ülesandeid täitma ka B-kategooria kohtunik 
tingimusel, kui teda toetab samal võistlusel mõne teise kohtuniku ülesannetes EJL A-
kategooria kohtunik“. 

3. Koosolek arutas olemasolevate „peakohtunike aruannete“ vormide täitmise lihtsust/keerukust 
ja praeguste täidetavate andmete  otstarbekust ning otsustas need uuesti üle vaadata 
järgmiselt: „Maastikusõiduvõistluse peakohtuniku aruanne“ – A. Väravas, „Maantee-
sõiduvõistluse peakohtuniku aruanne“ – R. Rannamets. „Trekisõiduvõistluse peakohtuniku 
aruande“ projekti töötas O. Sapožnin juba välja, kuid asjaosalised töötavad sellega veel edasi. 
Koosolek on arvamusel, et peakohtuniku aruande kommentaari osa on oluline teada vaid 
võistluse korraldajale ja EJL sekretariaadile ning ei pea olema „kättesaadav“ kõikidele. 

4. Kohtunike kogu koosolek otsustas muuta „EJL kohtunike aktiivsuse määratlemise 
juhendit“ järgmiselt („rasvases“ šriftis on toodud muudatused):  

 1.2 aktiivseimate, s.h. B- ja C-kategooria kohtunike esitamine autasustamiseks 
2.1 EJL kalendrivõistlustel arvestatakse igal võistluspäeval kohtunikuna tegutsemise eest 
(v.a. mitmepäevasõidud):  



2.1.1 peakohtunik 3 punkti 
2.1.2 peasekretär 3 punkti 
2.1.3 kohtunik 1 punkt 
2.2  Mitmepäevasõitudel arvestatakse igal võistluspäeval kohtunikuna tegutsemise 
eest: 
2.2.1 peakohtunik 2 punkti 
2.2.2 peasekretär 2 punkti 
2.2.3 kohtunik 1 punkt 
 
2.3. UCI reitingupunkte andvate võistluste kohtunikele arvestatakse aktiivsuspunkte 
järgmiselt: 
2.3.1 I või II komissar 5 punkti 
2.2.2 peasekretär  5 punkti 
2.2.3 kohtunik  2 punkt 
 
2.4    EJL kohtunike seminar 
2.4.1 osavõtu eest   3 punkti 
2.4.2 lektorina esinemise eest 5 punkti 
 
2.5   Kohtuniku kategooria tõstmise eest arvestatakse 3 punkti 

  
5.   Koosolek arutas läbi samaaegselt peetavate üldkoosoleku ning kohtunike koolitusseminari 

programmi ja tegi omapoolseid ettepanekuid päevakorrapunktide ning ettekannete osas. 
Seminari korraldamise päevaks otsustas koosolek kinnitada 29. märtsi ning läbiviimise 
kohana broneerib EJL sekretariaat Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli ruumi(d) asukohaga 
Säreveres. 

6.   Koosolek arutas k.a. Võistlusreglementi ja väljendas heameelt sellesse uue alapeatüki „3. 
Klubiline kuuluvus“ sisselülitamise üle. Sellegipoolest pidas koosolek vajalikuks teema juures 
veelkord pikemalt peatuda koolitusseminaril, lootes EJL sekretariaadi esindajalt antud 
reglemendi alapeatüki lahtiseletamist moel, et kõik osapooled sellest üheselt aru saaksid. 

 
 
Rein Solnask 
EJL kohtunike kogu juhatuse esimees 
 
 
 
 
 


