
EJL KOHTUNIKE KOGU (LAIENDATUD KOOSSEISUGA)  
JUHATUSE KOOSOLEK 

25.05.2012 
 
 
TOIMUMISKOHT: lokaali „Sumin“ Seltsituba, Turu tn 21 Tartu 
AEG: 25. mail 2012.a. kell 18.00 – 19.30 
 
OSALEJAD:  M. Paal, M. Veltbach, K. Malts, M. Lepajõe, T. Veltbach, M. Nanits, A. Maripuu, R. 
Ronimois, R. Rannamets, L. Rannamets, H. Rannamets, E. Treier, M. Värv ja R. Solnask 
 
PÄEVAKORD: 
1. Ülevaade Rootsi Jalgrattaföderatsiooni kohtunike seminarist – T. ja M. Veltbach 
2. Kohtunike kvalifikatsiooniraamistiku projekt – R. Solnask ja M. Lepajõe, üldine arutelu 
3. Treener Erik Randami 100. sünniaastapäevale pühendatud Tartu Linna Meistrivõistluste 

korraldusest 2013.a. EJL võistluskalendris. 
  
 
1. T. ja M. Veltbach andsid ülevaate kahest Rootsi maantee-jalgrattakohtunike koolitusseminarist, millel 
neil õnnestus k.a. kevad-talvel osaleda. Esimene neist oli nn teooriakoolitus, teine praktilise kallakuga, 
sh RadioTour-alane ja võistlussituatsioonide lahendamist nõudev, koolitus. Koolitusi illustreerisid T&MV 
valduses olevad materjalid. 
Rootsi kolleegide koolituskavas oli hulgaliselt ka meie koolitusseminaridel käsitletud teemasid, nt 
peakohtuniku meelespea või esindajate koolituse läbiviimise kord. 
Veel torkas silma Rootsi kohtunike rõhuasetus panustamine oma väljanägemisele, ühtse kohtunike 
vormi (päevasärk, polo & vest-jakk, nokamüts) väljatöötamisele ja tellimisele. 
Päevakorrapunkt oli informatiivne. Koosolek nõustus kaasama järgmistel koolitusseminaridel 
Rootsi kohtunike koolituspäevadel praktiseeritud teemasid, sh RadioTour temaatikat. Samas 
oldi üksmeelsed selles, et rohkem tuleb koolitusseminaridel kasutada maanteevõistluste (või ka 
maastikurattasõidu baasil) üles ehitatud praktiliste ülesannete lahendamist. 
 
2. R. Solnask tutvustas koosolekule varasemalt M. Lepajõega koostatud jalgrattakohtunike 
kvalifikatsiooniraamistuku projekti, millele oleks järgmisel aastal otstarbekas, aga ka vajadus üle minna. 
Kuigi ükski Eesti maanteesõidu kohtunikest ei sooritanud 1.-4.12.2011 a. koolituse raames ja sellele 
järgnenud eksamil rahvusliku eliitkomissari (inglise keeles National Elite Commissaire, lüh. NEC) 
tasemeeksamit, peame tahes-tahtmata arvestama uue kohtunikukategooria ilmumisega meie 
kvalifikatsiooniraamistikku. Seoses sellega ei saa me jätkata praeguse formaadi kohaselt, sest see 
tähendaks koos UCI kategooriatega kuut [6] erinevat võimalikku taset. 
Ettepanekul on kehtestada Eestis järgmised uued kohtunikekategooriad: 

a) EJL komissar (vastab ligilähedaselt praegusele A-kategooriale) 
b) EJL kohtunik (vastab ligilähedaselt praegusele B-kategooriale) 
c) EJL abikohtunik (vastab ligilähedaselt praegusele C-kategooriale) 

Eesmärgiks on korrastada praegu kehtivat kohtunike kategooriate raamistikku, kõrvaldada nimekirjast 
aastaid koolitustelt ja reaalsest kohtunikutegevusest eemal olnud isikud ning parandada teadmiste-
oskuste taset. (Nt praegune eeskiri ei nõua abikohtunikult mingitki kohtuniku-alast ettevalmistust). 
Otsus: Juhatusel ette valmistada kohtuniku kategooriataotlemise reglement uue 
kvalifikatsiooniraamistiku tarbeks. Vastutaja R. Solnask 
 
3. M. Lepajõe ja R. Solnask tegid kunagise treeneri E. Randami õpilastena ettepaneku korraldada 
2013.a. Tartu Linna (lahtised) meistrivõistlused treeneri mälestusvõistlustena, millega saaksime 
tähistada nimeka treeneri, pedagoogi ja õpetaja 100. sünniaastapäeva 30. augustil. Ettepaneku tegijatel 
on soov korraldada need võistlused kahepäevalistena septembrikuu esimesel nädalavahetusel, kus 
esimesel päeval leiaksid aset meeskonnasõidud sh nii M/N16 kui ka M/NJ võistlusklassidele oleksid 
need 1. kategooria võistlused ja teisel päeval toimuksid ühisstardiga sõidud. Ettepaneku võistluste 
korraldamiseks annaksime Tartu Spordiklubile Velo, kelle eestvedaja J. Veerannaga on suuline eellepe 



sõlmitud.  Nii M. Lepajõe kui ka R. Solnask kinnitasid, et loobuvad nende võistluste kohtunikena 
ettenähtud stipendiumist.  
Otsus: ML ja RS võtavad kohustuseks koos kavandatud ürituse korraldajaga kõikide vajalike 
registreerimiste läbiviimise, materjalide ettevalmistamise ja finantsallikate leidmise planeeritud 
võistluste heatasemeliseks korraldamiseks. 
 
Protokollis: R. Solnask   


