
EJL KOHTUNIKE KOGU LAIENDATUD KOOSSEISUGA 

JUHATUSE KOOSOLEK 

08.11.2017 

 

TOIMUMISKOHT: Hobujaama 4, Tallinn; 5. korruse konverentsiruum "Workland" 

AEG: 11. novembril 2017.a. kl 15.00 – 16.40 

 

OSALEJAD: Anneli Sitska, Kaja Malts, Kaja Remmelgas, Lia Rannamets, Raivo Rannamets, Arbo 

Aasoja, Edgari Treier, Kuldar Põder, Mihkel Nanits, Aivo Maripuu ning Rein Solnask 

PUUDUJAD: Mari Paal, Raimo Ronimois 

PÄEVAKORD: 

1. Kohtunike hooaja 2017 tegemistest – R. Solnask, koosolek, informatiivne pluss otsus 

2. 2018 hooaja stardi- ja finišiprotokollide koostamisest – A. Maripuu, informatiivne ettekanne 

3. 2018.a korraline kohtunike, treenerite ja võistluste korraldajate koolitus: ülesehitus, teemade ring, 

toimumise aeg/koht ja korraldusmeeskond – R. Solnask 

 
KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED: 
 
1. Peakohtunike aruannete laekumistest. Puuduvaid raporteid on, kuid kui silmas pidades nende 

eesmärki, siis võiksime järgmiseks aastaks diferentseerida koostamise ühtset kohustuslikkust (nt 3. 
kat temposõidu võistluste kohta). 
Koosolekul tõusetus küsimus peakohtunike aruandevormide muutmisvajadusest. Kui kõrgema 
kategooria võistluste tarbeks on praegused vormid ehk adekvaatsed, siis rahvaspordiürituste jaoks 
võiksime koostada lihtsamad vormid. 
Otsus: Koosolek valis töörühma juhiks M. Nanitsa, kes hakkab koordineerima erinevate 
võistlusalade (peakohtunike/tehniliste delegaatide) aruannete koostamist. Tähtajaks 31. 
jaanuar 2018. 

2. A. Maripuu tutvustas oma tegemisi sportlaste registreerimisvormi väljatöötamisel, mis saab EJL 
kodulehe uue versiooni koostisosaks ja seondub reitingutabeliga. Käesoleval hooajal alustati süsteemi 
juurutamisega ja arusaadavalt esines vigu. Väga oluliseks saab olema stardiprotokollide koostamisel 
rahvusliku identifitseerimisnumbri (nat_ID) sisseviimine, mille alusel toimub sportlaste 
kategoriseerimine ja „äratundmine“. Kui 3. kat võistlused käesoleval hooajal ei andnud üldiselt 
litsentseeritud sportlastele reitingupunkte, siis erandiks olid hobiratturid, kellele arvestati nn 
osaluspunkte, mistõttu pani see säte süsteemi tööle hakkamisele omad täiendavad nõuded. Järgmisel 
hooajal ongi kohtunike, eelkõige peasekretäride ja protokolliteenuse osutajate, olulisimaks 
vastutusalaks vormikohaste stardi- ning finišiprotokollide täitmiskohustus. Koosolekul osalejad tõid 
välja probleemid võistlustelt, kus selgitatakse välja parimad erinevate kategooriate alusel. Sisuliselt 
peaks korraldaja koostama ühe võistluse raames erinevate kategooriaga võistluste kohta erinevad 
juhendid. 

3. 2018.a korralise koolituse korraldamiseks organiseerime sarnaselt käesoleva aastaga vastava 
korralduskogu. Koolituspäevad toimuvad 3. – 4. veebruaril 2018.a. Arutasime võimalikke 
koolituskohti (Tartu, Pärnu, Kuressaare, Haapsalu jt), kuid kindla valiku saame teha alles pärast 
hinnaküsimistele saadud pakkumiste analüüsi. Olme- ja haldusosa eest vastutab R. Rannamets 
(abipakkuja K. Malts) ja koolituse sisulise osa vastutajaks määrati R. Ronimois. Koolitusseminari 
ülesehitusel järgime varasemaid traditsioone, kus esimesel päeval alustame kohtunike 
üldkoosolekuga. Läbirääkimisi alaliidu peasekretäriga treenerite/võistluste korraldajate koolituse mahu 



osas ja teemade sidususest kohtunike seminariga peab R. Solnask, kes vastutab koos peasekretäriga 
ka üldise korralduse eest. R. Solnask edastab eeldatavad andmed eelmiste aastate kogemuse põhjal 
olme- ja haldusala töögrupile. 
Otsus: Olme- ja haldusalagrupp teavitab oma töötulemuse koolitusseminari toimumiskoha 
valiku osas 18. detsembriks 2017.a. 
 
Koosolek tänas K. Malts`a pakutud koosoleku korralduskoha võimaldamise eest. 
 
Protokollis: R. Solnask   


