EJL KOHTUNIKE KOGU ÜLD- JA ARUANDE VALIMISKOOSOLEK
2011

AEG: 5. veebruaril 2011 kell 10.00
KOHT: Kubija Hotell-loodusspa, Männiku 43a, 65603 Võru www.kubija.ee
OSALEJAD: vt. osalejate nimekirja
PÄEVAKORD:
1.
Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine
2.
Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2010 tegevusaruande ettekanne
3.
Juhatuse tegevusele hinnangu andmine
4.
Juhatuse uue koosseisu valimine
5.
Kohtunike käitumine karistuste määramisel, karistuste määrad; kohtuniku vorm;
klubidega arveldamine arvete alusel
6.
Muud küsimused
KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:
1.

2.
3.

4.

5.

EJL kohtunike kogu juhatuse esimees ja koosoleku juhataja R. Solnask avas koosoleku ja
tutvustas päevakorda. Ta meenutas osalejatele EJL kohtunike kogu põhimääruse p.3.2, mis
sätestab, et "Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled kehtivat
litsentsi omavatest tegutsevatest (on töötanud kohtunikuna vähemalt ühel EJL
kalendrivõistlusel viimasel aastal) kohtunikest". EJL sekretariaadilt saadud viimaste andmete
põhjal oli kohal 23 hääleõiguslikku liiget 27-st.
Juhatuse esimees R. Solnask kandis ette 2010.a. kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande.
Kokkuvõttes tunnistas ta juhatuse töö möödunud aruandeperioodil tulemuslikuks.
Juhatuse tegevusele hinnangu andmine. Kuna üldkoosolek valib eelolevaks 4-aastaseks
perioodiks uue juhatuse, palus koosoleku juhataja anda hinnang eelnevale nelja-aastasele
perioodile. M. Lepajõe tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö hindega „hea“, sest juhatuse üks
põhieesmärkidest – koolitada välja piisavas mahus noorkohtunikke – on täidetud.
Otsus: 100%-lise häältearvuga hindas üldkoosolek juhatuse tegevuse „heaks“.
Koosoleku juhataja palus teha ettepanekuid uue juhatuse koosseisu valimiseks. M. Lepajõe
ettepanek oli valida eelmise juhatus samas koosseisus tagasi. A. Liksor kritiseeris eelmise
juhatuse liikme R. Rannametsa tegevust peakohtuniku aruannete mittetähtaegses esitamises.
R. Rannamets soovis uue juhatuse koosseisu hääletamist salajasel hääletamisel.
Kandidaatideks esitati M. Paal, E. Vesmes, R. Solnask, T. Veltbach, R. Rannamets ja M.
Nanits. Salajase hääletuse tulemusena kogusid kandidaadid hääli järgmiselt:
M. Paal
- 23
R. Solnask
- 22
E. Vesmes
- 19
T. Veltbach
- 19
M. Nanits
- 18
R. Rannamets
- 13
Seega, valituteks osutusid M. Paal, E. Vesmes, R. Solnask, T. Veltbach ja M. Nanits, kes
põhimääruse kohaselt valivad endi hulgast juhatuse esimehe.
Koosoleku juhataja tõstatas üldkoosoleku ees viimaste kohtunike juhatuse koosolekute
olulisemad teemad:
1) Kohtunike käitumine karistuste määramisel ja nende rakendamise määrad erinevate
kategooria võistlustel ja vanuseklasside sportlastele. Toimus arutelu.
Otsused: Peakohtunik määrab vajadusel karistusi EJL kalendrivõistluste 1. ja 2.
kategooria võistlustel (mis eeldavad võistlejate litsentside kontrolli) vastavalt UCI
määrustikus kehtestatud sätete eiramisele ja rahalises vääringus. Noorsportlastele
vanuseklassides kuni M/N-16 kohaldab peakohtunik vajadusel rahalise karistuse
määramisel 25%-list taset UCI poolt kehtestatud määrale. Üldkoosoleku soovitus on

antud vanuseklasside noorsportlaste rikkumisi mitte täie rangusega hinnata, küll aga
neid võimalikule rikkumisele õhutanud klubi treeneri või esindaja tegemisi. Nende
isikute rikkumised saavad karistatud UCI määrustiku kohaselt.
EJL 3. kategooria võistlustel rakendab peakohtunik sportlaste võistlusreeglite (räige)
rikkumise korral peaasjalikult diskvalifitseerimist. Rahalise karistuse rakendamine
rikkujate suhtes on võimalik juhul, kui antud võistluse juhend seda lubab.
2) Kohtunike võistlustel kasutatava ühtse vormi all pidas eelmine kohtunike juhatus
silmas kohtunike vesti kandmist, mis eristunuks kõikide teiste ametis olevate
erinevate ülesannete täitjate (reguleerijad, turvameeskond jne.) omast. Enam kui 10
aastat tagasi kasutusele võetud kohtunike vestidest ei piisa enam uutele kohtunikele
ja 2 aastat tagasi tellitud vestide väljanägemine ning teostus jätsid soovida. Toimus
arutelu.
Otsus: tööle hakkav uus juhatus tellib kohtunikele piisava koguse veste,
tähtaeg mai 2011. Kaaluda võiks erinevaid värvivalikuid.
3) Eelmisel hooajal oli märgata kasvavat tendentsi, et võistluste korraldajad koostöös
peakohtunikega arveldasid võistluse kohtunike koguga vahetult pärast võistlust.
Kuna see arveldamisviis pole EJL juhatuse otsusega aktsepteeritav, tegi ka EJL
kohtunike üldkoosolek koos sekretariaadiga otsuse: võistluste peakohtunik on
kohustatud võistluste korraldajale võistluste eelselt koostama kohtunike kogu eelarve,
milles juhib korraldaja tähelepanu EJL sekretariaadi 15%-lisele hinnalisale vastavalt
EJL juhatuse poolt kehtestatud korrale, siis selle eelarvega peabki võistluste
korraldaja arvestama. Sellise käitluskorraga on kohtunike stipendiumite liikumine
läbipaistev. Korraldajal on õigus kohtunikega rahaliselt arveldada vaid
transpordikulude kompenseerimise osas.
4) Koosoleku juhataja informeeris üldkoosolekut 19. jaanuaril EJL juhatuse koosolekul
kinnitatud kohtunike erinevate kategooriate stipendiumite päevamääradest ja
autokasutamise kompensatsiooni suurusest.
Protokollis: R. Solnask

