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KOHT: Marksa Puhkekeskus, Audru vald Pärnumaal 
 
OSAVÕTJAD:  
KOHTUNIKE KOGU LIIKMED: M. Lepajõe, A. Treier, E. Treier, J. Lepajõe, A. Liksor, K. Remmelgas, 
A. Väravas, E. Pettai, K. Veltbach, R. Rannamets, L. Rannamets, M. Paal, M. Nanits, A. Parv, A. 
Jõessar, R. Ruubel, A. Aasoja, A. Uin, T. Leesmann ja R. Solnask. 
 
KUULAJAD: R. Rinken, H. Vuuk, M. Aasna, M. Kivilo  ja K. Malts. 
SAMAL AJAL TREENERITE KOOLITUSEL OSALEJAD: K. Juurik ja T. Puusepp 

 
PÄEVAKORD: 

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine     R. Solnask 
2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2009 tegevusaruande ettekanne   R. Solnask 
3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine       
4. Täiendatud „Kohtunike aktiivsuse määratlemise juhend“ jms.   R. Solnask 
5. Muud küsimused 

 
1. R. Solnask tutvustas üldkoosoleku avamise käigus selle päevakorda. Lähtuvalt kohtunike kogu 

elektoraadi määrangu reeglist oli kohal üle 50% 2009.a. kohtunike litsentsiomanikest, mis 
tähendas hääletusvõimelise koosseisu olemasolu. 

2. R. Solnask kandis ette 2009.a. kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande. Väljavõtteid sellest: 
2009.aastal teenindasid EJL kohtunikud 74 kalendrivõistlust kogumahuga 511 võistluspäeva. 
Sellega olid aasta jooksul tegevad kokku 85 kohtunikku, alates kategooriata abikohtunikest ja 
lõpetades UCI kategooriaga kohtunikega. 2009.a. taotles ja omandas EJL litsentsi 38 kohtunikku, 
neist UCI kategooriat – 2, A – 12, B – 11 ja C – 13 kohtunikku. Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli 
sai A. Väravas. Esmakordselt pidasime eraldi arvestust aktiivseima noorkohtuniku kategoorias 
(C- ja B-kategooria kohtunike arvestuses), milles osutus parimaks A. Liksor. Resultatiivseim 
kohtunik võistluspäevade arvestuses oli taaskord R. Rannamets 26 võistluspäevaga. 
Kahetsusväärselt ei esitanud mõnede võistluste peakohtunikud nõuetekohast peakohtuniku 
aruannet. Viljandis korraldatud kahepäevalisel koolitusseminaril osales 24 kohtunikku või selle 
kandidaati. 2009.a. omandasid 5 kohtunikku C-kategooria taseme, 3 kohtunikku sooritasid 
edukalt B-kategooria teooriaeksami, 1 kohtunik B-kategooria praktilise osaeksami. Praegu 
teadaolevatel andmetel saab EJL hooaja 2010 võistluskalender olema eelmise aastaga võrreldes 
sama pingeline e. hooaeg 75 võistlusega. EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta 
jooksul kaks töökoosolekut, mille pearõhk oli jooksvate probleemide lahendamisel ja nende 
osakaalu vähendamiseks kohandatavate meetmete väljatöötamisel. Lisaks sellele korraldas 
kohtunike kogu juhatus ühise koosoleku koos võistluste korraldajatega ja selle eesmärgiks oli 
hooaja võistluskalendri temaatikaga seonduvate küsimuste lahendamine. Võistlusreglemendi 
arutelu, aga ka mitmed jooksvad küsimused suutis juhatus lahendada elektronside tõhusa 
kasutamisega. 

3. Kohtunike Kogu juhatuse tegevusele hinnangu andmisel tegi asjakohase sissejuhatava 
lühiülevaate M. Lepajõe, kes tunnustas nimetatud kogu tegevust hooaja jooksul ning avaldas 
arvamust hinnata see „tugevaks heaks“. Valdava häälteenamusega saigi juhatuse tegevus hinde 
„4+“. 

4. R. Solnask tutvustas kohalolijaid 2009.a. EJL Kohtunike Kogu juhatuse poolt kinnitatud 
täiendatud „EJL kohtunike aktiivsuse määratlemise juhendit“, millesse on sisse toodud rida uusi 
aktiivsust määravaid punkte ja arvestab samas ka peakohtuniku ja –sekretäri õigeaegselt esitatud 
aruandlust/dokumente. 

5. Päevakorrapunktile „Muud küsimused“ ei tulnud kohalolijatelt ühtki pakilist teemapüstitust. 
 
Protokollija: R. Solnask  

 


