
EJL KOHTUNIKE KOGU  
 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
 
AEG:  14. märtsil 2009.a. kell 10.10 – 11.25 
KOHT: Männimäe Külalistemaja,  Riia mnt. 52D Viljandis 
 
OSAVÕTJAD  
KOHTUNIKE KOGU LIIKMED: M. Lepajõe, A. Treier, E. Treier, J. Lepajõe, A. Liksor, K. 
Remmelgas, A. Väravas, T. Veltbach, K. Veltbach, T. Puusepp, M. Paal, M. Veltbach, A. Parv ja 
R. Solnask (viimane ka protokollis). 
 
KUULAJAD: J. Veeranna, K. Kuhlap, H. Vuuk, A. Aasoja, I. Palu, K. Mauring, A. Sitska, R. 
Ronimois, M. Türna ja T. Klaos. 
 
 
PÄEVAKORD: 
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3. Ettepanekud, sõnavõtud 
 
1. A. Väravas soovis erakorraliselt sõna saada ja õnnitles kõikide kohalolijate nimel M. 

Lepajõe`d nädal tagasi toimunud Euroopa Jalgratturite Liidu kongressil asepresidendiks 
valimise puhul. R. Solnask avas koosoleku ja tutvustas kohalolijaid päevakorraga. 
Registreerimislehe põhjal oli kohale tulnud vaid 14 kohtunike kogu liiget, mis moodustas vaid 
29,8% liikmeskonnast. 10 kuulajana kohaletulnut olid enamuses uued kohtunike kogu 
liikmeskonnaga liituda soovijad. 

2. R. Solnask kandis ette 2008.a. kohtunike kogu tegevusaruande. Meeldiv oli see, et eelmisel 
aastal omandas litsentsi 46 jalgrattakohtunikku. 73-l kalendrivõistlusel andsid 78 kohtunikku 
oma panusena 534 võistluspäeva selleks, et võistlejad oma tulemused fikseeritud saaksid. 
Miinuspoolelt pidi ettekandja tunnistama seda, et 4 kohtunikku (J. Kalmus, P. Kalme, T. 
Puusepp ja R. Rannamets) ei esitanud võistluste järgselt kohustuslikku peakohtuniku 
aruannet. Lisaks sellele ei olnud veel k.a. alguses EJL kodulehel nähtavad 4 kalendri-
võistluse võistlustulemused, tänaseks päevaks pole tulemust saanud 1 võistlus (Karksi-Nuia 
Rattamaraton, korraldaks MTÜ MEC “Cosmos). Juhtunus saab süüdistada nii võistluste 
peakohtunikke kui ka korraldajatega koostööd teinud ajavõtumeeskondi. Tähelepanuväärne 
on selle juures see, et võistlusi vahendanud Sportinfo kodulehel olid võistlusprotokollid välja 
pandud kohe võistluste toimumise järel.  
2008.a. omandasid C-kategooria kohtuniku litsentsi tervelt 7 noorkohtunikku. 
Kohtunike kogu juhatus jätkas samas koosseisus, pidades aruande perioodil 3 töökoosolekut. 
Juhatuse koosolekutel olid lisaks juhatuse liikmetele tegevad mitmed aktiivsed kogemustega 
kohtunike kogu liikmed. Kahjuks ei osalenud juhatuse töös selle liige A. Lekko. Ka ei ole ta 
juhatuse liikmeks oleku ajal omandanud kohtuniku litsentsi ja olnud tegev kohtunikuna. 
2008.a. märtsikuul toimus Türil üldkoosolek, millel osales kokku 30 inimest, sellest 18 olid 
kohtunike kogu liikmedt. 
R. Solnask teavitas kohalolijaid sellest, et ta võttis koos R. Rannametsaga osa UCI 
korraldatud rahvuslike kategooria (komissaride) kohtunike koolitusseminarist Aigle`s eelmise 
aasta oktoobrikuul, kust saadud teadmisi kavatsevad rakendada kohalike taseme kohtunike 
koolitusprogrammide koostamisel. 
Üldkoosolekust osavõtjad hindasid kohtunike kogu tegevuse ”heaks”. 

3. Ettepanekute osas esitas M. Lepajõe 2 ettepanekut.  
Ettepanek 1: koostada taotlus EJL juhatusele, hankimaks EJL kohtunike kogu liikmetele ca 
50 tunnusmärkidega varustatud vesti, mis oleks samas kohtunikkonna ühtseks 
vormiriietuseks. Täitmine: Kohtunike kogu juhatusel valmistada ette vastav pöördumine. 



Ettepanek 2: panna hääletusele praeguse kohtunike kogu juhatuse liikme A. Lekko 
kuulumine sellesse juhatusse, kuna ta pole 2 aasta jooksul olnud tegev ei kohtunikuna, pole 
omandanud kohtuniku litsentsi ega osalenud juhatuse töös. M. Lepajõe tegi ettepaneku 
valida kohtunike kogu juhatuse liikmeks A-kategooria kohtuniku T. Veltbachi, kes on olnud 
aktiivne kohtunik ning täitnud aktiivselt ühiskondlikke ülesandeid. Kuna antud üldkoosolekul 
puudus vähese kvoorumi tõttu pädevus viia läbi hääletustoiminguid, pani ta ette viia 
hääletuprotseduur läbi e-hääletusena. Täitmine: Juhatuse esimehel R. Solnaskil ja EJL 
sekretariaadil valmistada ette materjalid hääletuse läbiviimiseks. 
2 ettepanekut A. Väravaselt: 
Ettepanek 3: kohtunike kogu juhatusel pöörduda ettepanekuga Võistluste Korraldajate Kogu 
poole kasutada kohtunike kogu liikmeid oma koolitustel eesmärgiga anda uutele võistluste 
korraldamisega tegelevatele isikutele (alg)teadmisi võistluste kvaliteetsemaks ja 
turvalisemaks läbiviimiseks. Täitmine: Arutada pöördumise koostamist kohtunike kogu 
juhatuse koosolekul. 
Küsimus: K. Kuhlap esitas küsimuse abikohtuniku litsentsi omandamise otstarbekuse kohta. 
M. Lepajõe vastus: Tore on, kui abikohtunik omandab litsentsi. Kui ta seda ei tee, saab 
peakohtunik teda võistlustel siiski kasutada, minemata vastuollu määrustiku ja kohtunike 
(stipendiumite alusel) tasustamise põhimõtetega. Abikohtunikud (nagu ka võistlustel 
kasutatavad reguleerijad-turvajad) peavad olema ealiselt seaduse ees vastutusvõimelised. 
Abikohtunikuna saab peakohtunik kasutada ka nt. käesolevaks hooajaks litsentsi mitte 
omandanud kõrgema kategooriaga kohtunikku, makstes talle abikohtuniku tariifi järgi.  
 
 
Protokollis: R. Solnask  


