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PÄEVAKORD:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine 

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2018 tegevusaruanne 

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine 

4. Kohtunike Kogu juhatuse uue koosseisu valimine 

5. Muudest päevakajalistest kohtunike teemadest:  

5.1 Kohtunike dokumentide vormistamisest 2019.a. e uue veebipõhise peakohtuniku raporti 

vormide  väljatöötamisest;  

5.2. Kohtuniku riietuselementide täiustamisest;  

5.3  Jooksvate küsimuste ja probleemitõstatuste arutelu 

 

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:  

1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine  

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

kokkutulnuid ja tutvustas päevakorda.  

2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2018 tegevusaruanne  

Juhatuse esimees kandis ette 2018.a. kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande. Mõningaid statistilisi 

näitajaid 2018.a. kohtunike kogu tegevusest: 2018.a. omandasid 29 kohtunikku EJL litsentsi, mis on 2 

võrra vähem kui 2017.a. 

  * UCI rahvusvahelise kategooria komissar – 1 

  * UCI rahvuslikke eliitkomissare (ENC komissare) - 2 

  * EJL komissare – 9 

  * EJL kohtunikke – 11 

  * EJL abikohtunikke – 6 

2018. aastal osalesid EJL kohtunikud 78-l kalendrivõistlusel, kokku 124 võistluspäeval ja panustasid 

selle aja jooksul 257 kohtunik-päeva. Andmed pole enam võrreldavad eelnevate aastatega, kuna 3. 

kategooria võistlustelt laekunud peakohtunike aruannete määr langes drastiliselt.   

Kohtunikutööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 29 inimest. 

Peakohtuniku aruanded võistluste toimumisest ning kordaminekute tõdemistest laekusid õigeaegselt 

45-lt võistluselt (2017.a. 83-lt), kuigi juba 2017.a. rakendasime põhimõtet, 3. kategooria võistlustelt 

aruandeid ei oota. Siiski laekus neilt üritustelt 8 aruannet, mille eest oleme koostajatele tänulikud.  

Võrrelduna 2017.a. näitajatega halvenes olukord märgatavalt: 

http://www.joulumae.ee/


- hilines 10 aruannet 

- sootuks jäi laekumata 17 raportit, neist Raivo Rannametsalt 16 ja Pait Perilt 1. 

Kahju, et me ei suuda kinni pidada kokkulepetest. 

Punktiarvestuses ja aktiivseimate väljaselgitamisel lähtus kohtunike kogu juhatus vaid litsentseeritud 

kohtunike reastamisest. 

Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis esmakordselt Pait Peri.  

Kuna noorkohtunike osalus jäi oodatust nõrgemaks, siis läinud hooajal ei pidanud juhatus parima 

(noor)kohtuniku tiitlit vajalikuks välja anda. 

Peakohtunike aruannete sisukuse üle võime alatiseks kurtma jääda, see ju suures osas subjektiivne 

lähenemine.  

Kuid kohtunike kogu hinnangul ei saa me jätkuvalt paljude raportite kvaliteediga rahul olla, sest neist 

oodatav informatiivne osa (järgmise hooaja peakohtunikele, aga ka võistluste peakorraldajale) jääb 

kätte saamata.  

Tänavusest hooajast alates soovime käivitada veebipõhise aruandevormi, mille kavatseme teatud 

määral üle võtta UCI vastavalt vormilt. 

2018.a. kalendrivõistluste tulemused said õigeaegselt EJL kodulehel kajastatud. 

Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas Roostal korralise kahepäevase 

koolitusseminari, millel osalesid 23 kohtunikku või selle kandidaati ja lisaks veel 38 treenerit/võistluse 

korraldajat, seega kokku 61 inimest. 

Kohtunikud pidasid maha oma korralise üldkoosoleku, vt  

https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2018/04/EJL-kohtunike-kogu-üldkoosolek-03.02.18.pdf 

2018.a. omandasid 11 kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria [sellest 3 CX- ja 8 BMX-kross`i-

distsipliinis] ja 2 kohtunikku EJL komissari kategooria – Edgari Treier MNT- ning Pait Peri MTB-

distsipliinis. 

Täna on meie ülesandeks luua võimalused UCI ENC kategooria kohtunike kandepinna laiendamiseks. 

Vaade alanud hooajale.  

EJL hooaja 2019 võistluskalender saab teada olevalt sama tihe kui eelmise. EJL ja kohtunikud 

jätkavad vabatahtlikele spordikohtunikele hüvitise maksmist Kultuuriministeeriumi e seaduseandja 

väljatöötatud spordiseaduse ja tulumaksuseaduse kohaselt. Selle skeemi kohaselt on süsteem 

töötanud laitmatult, mille eest peame tänama EJL sekretäri Evelin Idaranda.  

EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul vaid ühe töökoosoleku 12.oktoobril, mis on 

leitav kohal https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2019/01/kohtunike-juhatus-20181012.pdf, mille 

tegevusse kaasas traditsiooniliselt juhatuse-väliseid liikmeid. 

 

3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine.  

M. Lepajõe  tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö hindega „rahuldav“, millega üldkoosolek nõustus. 

Peamiseks põhjuseks varasemaga võrreldes madalama hinde saamisel oli noorkohtunike vähesem 

kaasatus/arvukus. 

Otsus: Üldkoosolek 22 poolthäälega hääletas 2018.a. EJL kohtunike kogu juhatuse tegevuse 

tõhususe hindele „rahuldav“. 



 

4. Kohtunike Kogu juhatuse uue koosseisu valimine 

EJL Kohtunike Kogu esimees R. Solnask tagandas ennast koosoleku juhatamisest ja andis 

järgnevateks protseduurideks juhtimise üle M. Lepajõele. Viimane tutvustas valimisprotseduuri 

üksikasju. Valimine saab olema salajane, kus iga hääleõiguslik liige märgib väljajagatud 

valimissedelile tema poolt eelistatud 5 kandidaati, mis on eelmiste perioodide juhatuse koosseisude 

optimaalseim suurus (vastavalt Kohtunike Kogu Põhimäärusele on juhatus vähemalt 3-liikmeline, 

p.3.2). Koosolekul osales kokku 24 inimest, kellest 22 olid vastavalt EJL Kohtunike Kogu 

Põhimäärusele hääleõiguslikud (EJL kohtuniku litsentsiomanikud 2018. või 2019.a.).  

Järgnes kandidaatide ülesseadmine, kus kandidaatideks esitati 9 liiget: 

Edgari Treier, Kaja Malts, Rein Solnask, Jaan Lepajõe, Mihkel Nanits, Kuldar Põder, Pait Peri, Raimo 

Ronimois ja Raivo Rannamets. 

Häältelugemiskomisjon moodustati 3-liikmeline: 

Madis Lepajõe, Mari Paal ja Anneli Sitska. 

Valitav juhatus moodustub enim hääli kogunud kandidaatide seast. Häälte kokkulugemisel said enim 

hääli: 

Rein - 19 

Kaja - 18 

Raimo - 17 

Mihkel - 13 ja 

Pait - 12 

PS. Ülejäänud kandidaatidest kogusid Kuldar 11, Edgari 10, Jaan 7 ja Raivo 3 häält. 

Häälte kogusummaks moodustus 110 häält (22 x 5), mis tõestab, et kõik valimissedelid olid kehtivad. 

 

Otsus: Kinnitada vastvalitud Kohtunike Kogu juhatuse liikmeteks Rein Solnask, Kaja Malts, 

Raimo Ronimois, Mihkel Nanits ja Pait Peri. Tulenevalt Põhimäärusest valib juhatus endi seast 

uueks tegutsemisperioodiks juhatuse esimehe, põhimääruse p. 4.2.  

Juhatuse koosolek valis oma esimeheks Rein Solnaski. 

 

5.  Muudest päevakajalistest kohtunike teemadest:  

5.1 Kohtunike dokumentide vormistamisest 2019.a. e uue veebipõhise peakohtuniku raporti 

vormide  väljatöötamisest;  

M. Lepajõe ja R. Solnask tutvustasid UCI poolt kasutusel olevat peakohtuniku raporti vormi ja 

avaldasid lootust, et pärast sisu tõlkimist ja A. Maripuu kaasamisega tehtavad muudatused teevad 

võimalikuks samasuguse aruande vormi kohandada rattaalade erinevatele distsipliinidele sobivaks. 

Uus juhatus asub teemaga tegelema. 

Otsus: EJL kohtunike kogu juhatuse eestvedamisel käivitatakse esimeses etapis MNT-, MTB- ja 

CX-alade võistluste peakohtuniku raporti vorm. Juhatus leiab võimaluse noorkohtunike 

kaasamisega materjali tõlkimiseks ja töötlemiseks sobivasse formaati. Tähtaeg: 01. juuni 2019.   

5.2. Kohtuniku riietuselementide täiustamisest;  



Eelmise kohtuniku särgi tellimisest on möödunud 4-5 aastat, mistõttu on need valdavalt kulunud ja 

oma hea väljanägemise kaotanud, seega oleks tarvis uusi särke. Pealegi on meile lisandunud uusi 

kohtunikke, kes soovivad samuti särke. Eelmisest tellimisest omandasime kogemuse, et nö 

eritellimisena ostetud särkide hind on märkimisväärselt kõrge ja seetõttu läheksime nüüd teist teed: 

võtame aluseks sobiva sinise värvikoodi ja iga särki soetada sooviv kohtunik hangib endale vajalikus 

koguses ja suuruses sobivate tegumoodidega särke (lühikeste ja/või pikkade varrukatega), millele 

laseme ühes ettevõttes peale õmmelda tunnuslogod ning -kirjed. 

Kohtunike vestid: Mari on ära teinud eeltöö meile juba tuttava ja „äraproovitud“ veste valmistava 

ettevõttega ning saanud pakkumisena orienteeruvad hinnatasemed. Meie ülesandeks on kokku 

leppida vestide värv – kollane, roheline või sinine, ja küsitluse tulemusena – tellitavate vestide 

koguarv. Näidisvestide selga proovimisel selgus, et pikema kasvuga kohtunikele (valdavalt 

meeskohtunikele) jääks näidisvesti pikkusest väheks, oleks vaja olemasolevale vestipikkusele lisada 

ca 10 cm. Esialgselt  kalkuleeritud vesti hinnaks koos käibemaksuga kujuneb ca 20€. 

Otsus: 01. aprilliks palume kohtunikel soetada endale kokkulepitud värvitoonis ja sobiva 

tegumoega vajalik kogus särke. 15. märtsiks anda kohtunikel teada oma kohtuniku vesti 

ostusoov, milleks vajame kinnitust vesti suuruse kohta, samuti seda, kas vesti ostja soovib 

tavapikkusega või 10cm võrra pikendatud vesti.  

 

Protokollis: M. Paal  

Vormistas. R. Solnask 

 

Lisa 

EJL kohtunike kogu üldkoosolekul osalenute nimekiri (ärakiri) 

Osalenuid 24, sh hääleõiguslikke (2018.a. ja 2019.a. kohtuniku litsentsiga) 22 isikut 

1. Mari Paal 

2. Madis Lepajõe 

3. Pait Peri 

4. Arbo Aasoja 

5. Raivo Rannamets 

6. Lia Rannamets 

7. Jaan Lepajõe 

8. Aivo Maripuu – ei ole hääleõiguslik 

9. Raimo Ronimois 

10. Rinaldo Teder – ei ole hääleõiguslik 

11. Anneli Sitska 

12. Kaljo Veltbach 

 

13. Andres Jõessar 

14. Rein Solnask 

15. Evelin Idarand 

16. Kaja Remmelgas 

17. Edgari Treier 

18. Teet Reedi 

19. Mihkel Nanits 

20. Reikko Jents 

21. Janar Sillaots 

22. Anu Uin 

23. Kuldar Põder 

24. Mati Värv 

 


