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AEG: 06. veebruaril 2016 kell 10.00 – 11.30   

KOHT: Vinni Spordikompleks AS, Sõpruse 16, Vinni al. Lääne-Virumaa, www.vinnisport.eu  

  

OSALEJAD:  vt. osalejate nimekirja 

 

PÄEVAKORD:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine  

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2015 tegevusaruande ettekanne  

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine 

4. Kohtunike dokumentide tutvustamine, jooksvate küsimuste ja probleemitõstatuste arutelu 

 

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:  

1. EJL kohtunike kogu juhatuse esimees ja koosoleku juhataja R. Solnask avas koosoleku, tänas 

kokkutulnuid ja tutvustas  päevakorda .  

 

2. Juhatuse esimees kandis ette 2015a kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande . Ta tunnistas 

juhatuse töö möödunud aruandeperioodil viljakaks, millele aitasid edukalt kaasa arvukad aktiivsed 

kohtunikud. Statistilisi näitajaid 2015a kohtunike kogu tegevusest: EJL kohtunikud osalesid 93 

kalendrivõistlusel kokku 122 võistluspäeval ja panustasid selle aja jooksul 649 kohtunik-päeva. 

Arbiiteri tööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 71 isikut, neist litsentseerituid 39. Kohtunike 

aktiivsuse tabelis oli punktisaajaid kohtunikke kokku 85, neist 14 inimest koolitusseminaril osalemise 

või kategooria tõstmise eest. Peakohtuniku aruannetest jäi esitamata üks, 4 võistluse kohta saatis 

peakohtunik oma aruande suure hilinemisega. Kohtunikud osalesid EJL kohtunike koolitustel, 

tasemeeksamitel ja juhatuse liikmed võistlusreglemendi aruteludel. Hooaja jooksul omandasid 9 

kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria [sellest 1 MNT-, 3 MTB- ja 5 BMX-distsipliinis], 2 kohtunikku 

sooritasid edukalt EJL komissari kategooria praktilise osaeksami (M. Värv treki- ja A. Aasoja 

maanteesõidu distsipliinis) ning 1 kohtunik sooritas tulemuslikult EJL kohtuniku kategooria eksami 

BMX-distsipliinis (M. Mugra).  

Küsimus  A. Väravas`elt: miks nimetab ettekandja EJL kohtunikeks kõiki neid, kes „kogusid 

aktiivsuspunkte“ võistlustelt, kui samas EJL vastavat litsentsi ei omanud? RS vastus:  küsimus on 

põhjendatud, kuid nt ettekandes välja toodud nn kohtunikud või selleks pürgijad, kes osalevad talvisel 

koolitusseminaril kuulajatena, saavad selle eest aktiivsuspunkte, sooritavad edukalt tasemeeksami, 

kuid hooajaks litsentsi ei omanda. Arutelu tulemusena kujunes otsus:  alates alanud hooajast 

arvestame kohtunike tegevuse eest aktiivsuspunkte vaid neile EJL kohtunikele, kes on soetanud 

endale kohtuniku hooajalise litsentsi. Samamoodi käsitleme nt EJL kohtunike kogu üldkoosolekul 

hääleõiguse omamist.   



3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine.  M. Lepajõe tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö 

hindega „hea“.  

Otsus:  Üldkoosolek hindas EJL kohtunike kogu juhatuse tegevuse ühehäälselt hindele „hea“. 

 

4. Kohtunike dokumentide tutvustamine, jooksvad küs imused ja probleemitõstatused  

4.1 Käesoleval hooajal muutuvad mõnevõrra peakohtuniku aruande vormid. Suurim muutus saab 

olema MTB aruande vormis, kus viime sisse analoogselt MNT aruandega kommentaaride lahtri iga 

erineva osa juurde. Oluliseks on saanud peakohtunikule osaks saanud kohustus kontrollida ürituse 

korraldaja poolt hangitud lubade olemasolu (KOV, Maanteeamet, PPA, ka eramaaomanikud jne), mille 

kohta on saanud aruande vorm täienduse.  

Küsimus A. Väravaselt: kas eraomanikelt laekunud pretensioonid loa mitteküsimise kohta on tõusnud 

probleemiks? M. Lepajõe: jah, sellest oli hiljuti juttu ka PPA, EJL juhatuse liikmete ja võistluste 

korraldajate hiljuti toimunud koosolekul. 

RS: MNT aruande olemaolevas vormis eksisteerib senini näitaja „võistluste org. üksikasjad juhendis 

täielikult näidatud vastavalt § 2.2.008“. Kas see on vajalik nt 3. kategooria võistluse iseloomustamisel? 

Vastus ML: see võiks siiski aruandesse jääda, siis peakohtunik vähemalt tunneb huvi UCI CR 

määrustiku sätte sisu vastu. 

Küsimus ML: kas MTB aruandes sisalduv „lastesõitude korraldus“ on tegelikult aruandes vajalik? RS 

selgitus: võiksime sisse jätta, sest rahvasõitude koostisosana on lastevõistluste korraldamise 

väljatoomine pigem hea näitaja. 

4.2 Kohtunike aktiivsuse määratlemise juhendi uus versioon. Koostöös EJL kohtunike kogu juhatuse 

liikmetega täiendasime antud juhendit peaasjalikult rahvusvahelises kalendris olevate 

mitmepäevalistel võistlustel kohtunikele omistatavate aktiivsuspunktide osas. Juhend on nähtaval EJL 

kodulehel kohas: 

http://www.ejl.ee/shared/File/kohtuniku%20aktiivsuse%20m22ratlemise%20juhend%2025.11.2015(1).

pdf. 

4.3 2015a lõpul valmis kohtunike kogu juhatuse liikmete poolt täiendatud „... maastikurattavõistluste 

läbiviimise tingimused“. Selle dokumendi koostamise initsiaatoriks oli A. Väravas ja tema algatatud 

projekti kaasajastamisega tegelesid 5-6 inimest. Sellest juhisest, mis on nähtav EJL kodulehel kohas 

http://www.ejl.ee/shared/File/r_mtbvoistlus2015.pdf ja mõeldud eelkõige MTB ürituste korraldajatele, 

tuleb üksikasjalikumalt juttu seminari V teemaplokis. 

4.4 EJL kalendrivõistlustel osalemiseks nõusoleku andnud kohtunike nimekirjast. Oleme aastaid 

kasutanud võistlustele osalemissoovist teada andnud kohtunike nimekirjast ülevaate saamiseks excel-

tabeli formaadis faili, mis on EJL kodulehel nähtav kohas http://www.ejl.ee/index.php?page=136. 

Selleks on juhatuse esimees pidanud regulaarselt uuendama nn oma töötabelit, mille EJL 

sekretariaadi töötaja kodulehel kõigile nähtavaks teeb. Ettepanek E. Treierilt, et võiksime kasutada 

mõnes sobivas formaadis (nt google docs`s) tabelit, mida saaks vajadusel muuta pidevalt teatud 

isikute ring ja need muutused on kõikidele nähtavad EJL kodulehel. RS ja ML: siin on mõttekas anda 

võistluse peakohtunikule õigus korrigeerida võistlusele pretendeerivate kohtunike koosseisu nii nagu 



tema seda näha tahab ja sellisel juhul on asjaosalistele koheselt (nö on-line`s) nähtavad ka need 

isikud, kellest on peakohtunik/korraldaja loobunud. 

4.5 Informatiivset teavet enne algavat hooaega. Meeldetuletus 2016a hooaja hakul: EJL litsentseeritud 

kohtunik tegutseb ainult EJL kalendrivõistlusel. Peale elavat keskustelu jõudis koosolek otsusele : 

EJL litsentsi omandanud kohtunik ei tohi kalendris mitteregistreeritud võistlusel kohtunikuna osaleda. 

Ta võib olla korraldajale vaid nõustajaks või osaleda üritusel mõnel muul võimalikul moel, nt EJL-i ja 

korraldaja klubi vahelise sõlmitud lepingu osapoolena. Sätte rikkujaid võib oodata litsentsi peatamine 

või tühistamine ja juhtum võidakse anda menetlemiseks EJL kohtunike kogu juhatusse või EJL 

aukohtusse. Samuti ei tohiks sellisel võistlusel osaleda EJL litsentsiga ratturid, kuid siin ei hakka 

kohtunikud üles näitama oma initsiatiivi nende karistamiseks. 

4.6 EJL kohtunike tunnusriietuse ja -sümboolika täiendamisest. Sügisesel juhatuse koosolekul 

otsustasime: 2016a võiksime oma riietust täiendada lühikeste varrukatega päevasärkidega ja 

nokamütsidega. Lisandus mõte täiendada nimekirja vestide osas, kusjuures peeti vajalikuks taskute 
olemasolu. Tarnijatega suhtleb ja hinnapakkumisi küsib M. Nanits.  

 

 

Protokollis: M. Paal  

Vormistas. R. Solnask 

 

 

EJL kohtunike kogu üldkoosolekul osalenute nimekiri  (ärakiri)  

sh hääleõiguslikke 23 isikut  

 

1. Mari Paal 

2. Madis Lepajõe 

3. Tiit Pekk 

4. Kaja Malts 

5. Madis Kivilo 

6. Mati Värv 

7. Kairi Nuija 

8. Pait Peri 

9. Arbo Aasoja 

10. Raivo Rannamets 

11. Lia Rannamets 

12. Anu Uin 

13. Mihkel Nanits 

14. Jaan Lepajõe 

15. Aivo Maripuu 



16. Raimo Ronimois 

17. Indrek Palu 

18. Kristen Kivistik 

19. Ants Väravas 

20. Raul Aarma 

21. Kuldar Põder 

22. Anneli Sitska 

23. Edgari Treier 

24. Kaljo Veltbach 

25. Andres Jõessar 

26. Rein Solnask 

27. Teet Reedi 

28. Vahur Leemets 

29. Ivika Lainevee 

30. Priit Kalme 

 


