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AEG:  29. märtsil 2008.a., kell 10.20 – 11.30 
KOHT:  Türi Majandusgümnaasium, Tolli 62, 72213 Türi 
 
OSAVÕTJAD: M. Lepajõe, A. Treier, E. Treier, M. Nanits, J. Lepajõe, A. Liksor, K. Remmelgas, 
K. Coleman, A. Väravas, E. Pettai, J. Kalmus, M. Tilk, T. Veltbach, K. Veltbach, T. Puusepp, A. 
Jõessar, R. Kaasiku, I. Kelk, M. Paal, U. Karlson, A. Tõnissaar, J. Veeranna, A. Elmi, A. Uin,  A. 
Aulik ja R. Solnask (viimane ka protokollis). 
 
PÄEVAKORD: 
1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine    R. Solnask 
2. 2007.a. tegevusaruande ettekanne      R. Solnask 
3. Kohtunike kogu juhatuse tegevusele hinnangu andmine 
4. Ettepanekud, sõnavõtud 
 
1. Koosoleku avamisel selgitas juhatuse esimees R. Solnask veelkord kohtunikkonna 

määratlemispõhimõtteid antud koosoleku raames. Kohtunikkonna liikmeteks on 2007. ja 
2008.a. litsentsi omandanud tegevkohtunikud e. 2007.a. 29-le litsentseeritud kohtunikule 
lisaks oli jõudnud käesoleval aastal litsentsi taotleda veel 6 kohtunikku. Kohalolnute seas oli 
seega 18 täieõiguslikku liiget, mis moodustab 51% (18:35) litsentsi omavatest liikmetest. 
Seega oli koosolek otsustusvõimeline.  

2. Kohtunike kogu juhatuse esimees kandis ette 2007.a. tegevusaruande ja tõi selle käigus välja 
teemad, millega möödunud aasta jooksul enam tegeldi ja mis tekitasid enim probleeme. 

3. Kohtunike kogu juhatuse tegevus 2007.a. jooksul hinnati üldkoosoleku poolt „tugevaks 
rahuldavaks“. 

4. Teemad ja ettepanekud juhatusele, millega üldkoosolekul osalejad soovisid juhatust 
tegelevat järgmise tegevusaasta vältel. 
a) T. Veltbach: kogu juhatus töötagu välja juhend võistlustele kinnitatava minimaalse hulga 

kohtunike määramiseks. See juhendmaterjal on heaks abimaterjaliks nii võistluste 
korraldajatele kui ka peakohtunikele. 

b) M. Lepajõe: kohtunike kogu juhatus tehku võistluste korraldajatele => alaliidu juhatusele 
ettepanek autoraadiote (koguses ca 35 tk.) soetamiseks; teemaga enam kursis olevate 
isikute põhjalikumal arutelul tõstatatud probleem sideameti poolt väljastatavate 
sageduslubade saamiseks aina süveneb ja võib muutuda teostumatuks, kui asjaga 
kiiremas korras tegelema ei hakata. Autoraadiote hankimisest on kindlasti huvitatud ka 
teised EOK koosseisu kuuluvad alaliidud. 

c) T. Veltbach: peakohtunikel suhtuda tõsiselt võistlusreglemendi p. 2.6.4 eraldistardiga 
sõiduks, millega seoses tuleb registreerimise käigus kirjalikult üles märkida iga võistleja 
järel sõitva tehnilise abi autos viibiva litsentsiomaniku nimi. 

d) A. Väravas: kohtunike kogu juhatuse taotluse alusel peab EJL juhatus saavutama Eesti 
Politseiga ühise arusaamise jalgrattavõistlustel mootorratastega julgestamisega 
tegelevate juhtide väljaõppest ja selle tegevusega hõlmatud isikute kohustustest-
õigustest. Praegu on nimetatud tegevus seadustamata ja reglementeerimata ning 
võistluste korraldatajatel on väga problemaatiline leida jalgratturite julgestamisega 
tegelevaid mootorrattureid. 

e) A. Väravas juhtis tähelepanu R. Solnaski tegevusaruandest väljakoorunud faktile, et 
2007.a. 74-st tegevuses olnud kohtunikust vaid 29 omandasid litsentsi, mis on selgelt 
ebanormaalne olukord. Samal teemal sõna võtnud M. Lepajõe rõhutas peakohtuniku 
kohustust võistlustele kaasata vaid litsentsi omavad kohtunikud. Üldkoosolekul osalenute 
enamus oli arvamusel, et kohtunike EJL sekretariaat võtaks kohtunike stipendiumitaotlusi 
vastu vaid litsentsi omandanud kohtunikelt.  

 
 
Protokollija: R. Solnask 


