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AEG: 04. veebruaril 2017 kell 10.00 – 11.30   

KOHT: Hotell Ingeri, Narva, Ida-Virumaa, www.ingeri.ee   

OSALEJAD: 25 registreerunud osavõtjat, vt. Lisas osalejate nimekirja 

 

PÄEVAKORD:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine  

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2016 tegevusaruande ettekanne  

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine 

4. Kohtunike dokumentide (kohtunike kogu miinimumkoosseisud EJL kalendrivõistlustel ja kohtunike   

päevamäärad alates 2018) 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 2016a kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande, tänades 2016 a 

litsentsi omandanud 31 kohtunikku. Mõningaid statistilisi näitajaid 2016a kohtunike kogu tegevusest: 

EJL kohtunikud osalesid 105 kalendrivõistlusel kokku 124 võistluspäeval ja panustasid selle aja 

jooksul 548 kohtunik-päeva. Arbiiteri tööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 81 kohtunikku (neist 

litsentseerituid 31). Peakohtuniku aruannetest jäi üldse esitamata üks, 11 võistluse kohta saatis 

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

tasemeeksamitel ja juhatuse liikmed võistlusreglemendi aruteludel. Hooaja jooksul omandasid 8 

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

edukalt EJL komissari kategooria eksami (M. Värv treki- ja A. Aasoja maanteesõidu-distsipliinis) ning 3 

kohtunikku sooritasid tulemuslikult EJL kohtuniku kategooria praktilised osaeksamid (E. Treier 

maantee-, M. Nanits ning R. Ronimois cyclo-cross`i-distsipliinis). 

Hooaja tulemuste eest pälvisid aktiivseima kohtuniku tiitli K. Remmelgas ja noorkohtunike seast 

parima kohtuniku nimetuse P. Peri. Kohtunik-päevade arvestuses oli aktiivseim R. Rannamets 39 

võistluspäevaga 

2016a viis kohtunike kogu juhatus läbi 2 töökoosolekut, millele kaasas tavapäraselt kohtunikke 

koosolekute korraldamise piirkondadest. 

Vajakajäämised:  

1) Iga-aastaseks kitsaskohaks on olnud võistluste peakohtunike aruannete sisukus, millega ei saanud 

nüüdki rahul olla.  

2) Muret tekitavaks juhtumiks kujunes 2016a rahvusvahelisel BMX-võistlusel tekkinud intsident 

korraldaja ja kohtuniku esindaja vahel ja selle põhjuste väljaselgitamise käigus selgunud asjaolu, miks 

osapooled tekkinud probleemile ühest lahendust ei suutnud leida.  

http://www.vinnisport.eu/


3) Kohtunike juhatus pole rahul sellega, et meil pole üheski distsipliinis rahvuslikku eliitkomissari 

(ENC), kuid oleme asunud selles suunas töötama.  

Positiivseks võib hinnata kohtunike kogu initsiatiivil korraldatud viljakat ja osalejate-rohket koolitust 

Vinnis, kus olid tegevad 28 kohtunikku ja 39 treenerit/klubi esindajat, kokku 67 inimest.  

Äsjane Narvas toimunud üldkoosolek hindas kohtunike kogu aktiivi tegevuse heaks. 

EJL juhatuse poolt moodustatud töökomisjoni töötulemustest ja uue EJL juhatuse plaanidest rääkisid 

R. Solnask ja M. Lepajõe. 

Paljuski oli töökomisjoni teene see, et 2017a võistlusreglement sai selline nagu see täna on. Kahjuks 

polnud komisjoni tegevusse kaasatud ühtegi EJL kohtunike kogu juhatuse liiget. Seda tunnistas ka 

töökomisjonis osalenud R. Mandri.  

M. Lepajõe kui EJL juhatuse liige rääkis uue juhatuse eesmärgist hakata koosolekuid korraldama 

väljasõitudega maakondadesse. Koosolekutele kutsutakse kindlasti ka EJL (treenerite, võistluste 

korraldajate ja kohtunike) allkomisjonide-kogude juhatuse liikmeid. 

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine. M. Lepajõe  ja A. Aasoja tegid ettepaneku hinnata 

juhatuse töö hindega „hea“.  

Otsus: Üldkoosolek hääletas EJL kohtunike kogu juhatuse tegevusele hinde „hea“. 

 

4. Kohtunike dokumentide tutvustamine, jooksvad küsimused ja probleemitõstatused 

Ettekandja R. Solnask tutvustas üldkoosolekule kaht juhatuse poolt väljatöötatud dokumenti, vt p-te 

4.1 ja 4.2 

4.1 Seoses UCI määrustiku muudatusega erinevate jalgrattaspordi distsipliinide võistluste kohtunike 

kogu miinimumkoosseisude määramisel ning EJL kalendrivõistluste kategooriate ümberhindamisega 

korrigeerisime EJL poolt varem kehtestatud määratlust. Suurimaks muutuseks on EJL töökomisjoni 

ettepanekuna rakendatud EJL 3. kategooria kalendrivõistluse rahvaspordiürituseks nimetamise, mis 

annab korraldajale õiguse soovituslikult kohale kutsuda EJL peakohtuniku. Üldkoosolek viis kohtunike 

kogu miinimumkoosseisude osas sisse vajalikud parandused ja seejärel kinnitas selle. Otsus: Saata 

parandatud koosseisude tabel EJL juhatusele kinnitamiseks, mis peale heakskiitmist 

avaldatakse EJL kodulehel.   

4.2 Seoses UCI märgukirjaga 4. jaanuarist 2017 rahvuslikele alaliitudele ja UCI komissaridele, milles 

UCI teavitab asjaosalisi UCI rahvusvahelise ja rahvuslike eliitkategooria komissaride päevamäärade 

muutumisest alates 01. jaanuarist 2017a., otsustas EJL kohtunike kogu üldkoosolek rakendada EJL 

kalendrivõistlustel eespool nimetatud kategooriate EJL litsentsiga komissaride ja EJL komissaride, 

kohtunike ja abikohtunike uut päevamäärade struktuuri alates 01.01.2018. Päevamäära 

kehtestamisega viivitamise põhjuseks (so kehtestamise lükkamisega 2018 aastasse) on anda EK 

võistluste korraldajatele lisaaega muutustega arvestamiseks. Tabelist nähtub, et UCI rahvusliku 

eliitkomissari päevamäär on võrdsustatud UCI rahvusvahelise komissari tasuga. Otsus: Saata 

parandatud kohtunike päevamäärade jaotus EJL juhatusele kinnitamiseks, mis peale 

heakskiitmist avaldatakse EJL kodulehel.   

4.3 R. Rannamets: probleem 2016 aastast CX-distsipliini võistlustele kohtunike kogu 

komplekteerimisest. Kuna meil on kvalifitseeritud kohtunike hulk antud distsipliinis väike, mis tähendab 



ka kohtunikele madalaid päevatasusid, kuid sealjuures pikki tööpäevi, lahendas RR olukorra 

kokkuleppel korraldajaga nii, et rakendas kohtunikele MTB-distsipliini kategooriaid. Tema ettepanek: 

võimaldada MTB abikohtunikele CX kohtuniku teooriaeksami edukal sooritamisel EJL CX kohtuniku 

taseme omistamist. R. Ronimois rakendas peakohtunikuna tegutsedes peasekretäri ülesannete 

täitmisel MTB kategooriaga peasekretäri, mis korraldaja poolt heaks kiideti.  

Kokkuvõtteks: EJL kohtunike kogu juhatus lähtub CX-kategooria kohtunike tasemeeksamil 

kategooria omistamisel iga eksaminandi üldistest teadmistest ja oskustest sarnastel 

distsipliinidel toimetulemisel. 

4.4 EJL poolt korraldatava kohtunikele stipendiumide omistamise süsteem ei muutu. 

4.5 Ka käesoleval hooajal võtame EJL kodulehel kasutusele Google docs-formaadis „võistluskalendri 

koos kohtunikega“, mis annab vahetu ülevaate võistlustele esinemissoovi esitanud 

kohtunikukandidaatidest ja mida saab võistluse peakohtunik korrigeerida reaalsete vajaduste järgi. 

 

Protokollis: M. Paal  

Vormistas. R. Solnask 

 

Lisa 

EJL kohtunike kogu üldkoosolekul osalenute nimekiri (ärakiri) 

Osalenuid 25, sh hääleõiguslikke (2016a kohtuniku litsentsiga) 19 isikut 

 

1. Mari Paal 

2. Madis Lepajõe 

3. Madis Kivilo 

4. Kairi Nuija 

5. Pait Peri 

6. Arbo Aasoja 

7. Raivo Rannamets 

8. Lia Rannamets 

9. Anu Uin 

10. Jaan Lepajõe 

11. Aivo Maripuu 

12. Raimo Ronimois 

13. Raul Aarma 

14. Kuldar Põder 

15. Anneli Sitska 

16. Kaljo Veltbach 

17. Andres Jõessar 

18. Rein Solnask 

19. Evelin Idarand 



20. Kaja Remmelgas 

21. Erki Orav 

22. Jane Oru 

23. Rene Mandri 

24. Mihkel Reile 

25. Kristen Kivistik 

 


