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AEG: 02. veebruaril 2013 kell 10.40 
KOHT:  Valtu Spordikeskus, Raplamaal 
OSALEJAD: M. Värv, P. Peri, L. Rannamets, R. Rannamets, I. Palu, A. Aasoja, P. Kalme, A. Jõessar, A. 
Sitska, K. Veltbach, A. Uin, M. Lepajõe, R. Solnask, M. Nanits, R. Ronimois, A. Parv ja M. Paal 
 
PÄEVAKORD:    

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine 
2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2012 tegevusaruande ettekanne 
3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine 
4. Juhatuse liikmete valimine 
5. Jooksvad küsimused ja probleemitõstatused* 

 
KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED: 
 
1. EJL kohtunike kogu juhatuse esimees ja koosoleku juhataja R. Solnask avas koosoleku ja 

tutvustas päevakorda.  
2. Juhatuse esimees R. Solnask kandis ette 2012.a. kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande. 

Kokkuvõttes tunnistas ta juhatuse töö möödunud aruandeperioodil sisukaks, millele aitasid 
edukalt kaasa mitmed aktiivsed kohtunikud. Eelmisel üldkoosolekul juhatusele püstitatud 
ülesanded said põhiliselt täidetud. Kõiki EJL kalendrivõistlusi teenindasid EJL kohtunikud ning  
osaleti EJL võistlusreglemendi aruteludel. 

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine. Antud koosseisuga juhatusele oli see teine tööaasta. M. 
Lepajõe tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö hindele „hea“, sest olulisematest kohtunike kogu ja 
selle juhatuse põhieesmärkidest – koolitada välja piisavas mahus ja süsteemselt noorkohtunikke 
ning kaasa aidata korraldatavate võistluste taseme parandamisele – sai taas täidetud.  
Otsus: 100%-lise häältearvuga (17) hindas üldkoosolek juhatuse tegevuse „heaks“. 

4. Juhatuse liikmete valimise tingis 2 juhatuse liikme – E. Vesmese ja Tõnis Veltbachi - soov 
taandada ennast aktiivsest tegevusest. R.Solnask esitas juhatuse poolt uuteks kandidaatideks 
Raivo Rannametsa ja Raimo Ronimoisi. Rohkem juhatuse kandidaate kohalolijate poolt ei 
esitatud. 
Otsus: 100%-lise häältearvuga (17) kinnitas üldkoosolek uuteks liikmeteks Raivo Rannametsa 
ning Raimo Ronimoisi. Juhatus jätkab koosseisus: Rein Solnask, Mari Paal, Mihkel Nanits, Raimo 
Ronimois ja Raivo Rannamets. 

5. Jooksvad küsimused ja probleemitõstatused, mis kerkisid esile kohapeal. 
 
5.1 M. Lepajõe selgitas võistluste kindlustuse vajalikkust kolmandate osapoolte suhtes. Tartu 

Rattaralli juhtumi näitel mõistsid seda kõik üheselt. Praegu toimub kindlustamine läbi EJL-i 
koos võistluse registreerimistasuga. 

 Ettepanek: Soovitada võimalikud kindlustusvariandid lülitada juhenditesse või reglementi.   
 

5.2 R. Ronimois: Eelmisel aastal arutasime kohtunike juhatuse koosolekul kohtunike ühtsest 
töövormist. Kohtunikele on vaja ühesugust riietust, mis oleks korrektne ja mugav. Igal aastal 
võiks uus element või riietusese lisanduda, kui kõike korraga ei jõua. Esimesel aastal 
hangiksime nt särgi ja mütsi. 

Otsus: Mihkel Nanits teeb järelepärimise esialgu särgi ja mütsi osas. Edaspidi võime 
lisada uusi riietusesemeid (jopp, vest, pintsak, püksid). Juhatus teeb pakkumiste järel 
valiku, nii et hooaja alguseks oleks vähemalt 1 ese kohtunikel olemas. 
 
5.3 Uuesti koguvad populaarsust cyclo-crossi formaadis võistlused. U. Karlson tegi ettepaneku 

cyclo-crossi võõrapärase nimetuse eestipäraseks muutmiseks. Arutleti ja vaieldi, aga 
tulemuseni ei jõutud. 



Otsus: Esialgu jääb kasutusele distsipliini nimetusena „cyclo-cross“. 
 
5.4 R. Ronimoisi ettekandes kõlanud sisuga „Kes vastutab ratturi ohutuse eest?“ sarnaselt on 

praegu käimas pilootprojekt Jõgevamaa koolidega, kus endised ja praegused 
jalgrattaspordiga kuulsust võitnud persoonid räägivad ratturi elus ettetulevatest ohtudest ja 
tegevusest ohutuse nimel. 

Ettepanek: Kõik jalgrattaspordiga tegelevad klubid võiksid tutvustada analoogse sisuga 
projekti oma piirkonna koolides, kuna noortele läheb väga korda tuntud isikute suhtumine 
ja eeskuju.  
 
5.5 Andres Jõessar tegi ettepaneku kohtunikele võistlustele sõitudeks kütusehinna määra tõsta 

0.30 €/km. 
Otsus: Kohtunike kogu juhatus esitab ettepaneku EJL-i arutamiseks koos korraldajate 
koguga, et viimaselt heakskiit saada. 
 
* Päevakorda kerkinud teemasid arutati kahepäevase seminari töö tulemusena. 

 
 
Protokollis: M. Paal 
   
 
 
 

 


