Eesti Kergejõustikuliidu Kohtunikekogu
PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1 Eesti

Kergejõustikuliidu

Kohtunikekogu

(EKJL

KK)

on

Eesti

Kergejõustikuliidu (EKJL) juures asuv, kõiki Eesti kergejõustikukohtunikke ühendav,
juriidilise isiku õigusi mitteomav vabatahtlik ühiskondlik organisatsioon.
1.2 EKJL KK on ainuke EKJL-i poolt tunnustatav kergejõustikukohtunike
ühendus Eesti Vabariigis. EKJL KK põhimääruse kinnitab EKJL juhatus.
1.3 EKJL KK toetub oma liikmete vabatahtlikule ühistegevusele ja
initsiatiivile,

kollegiaalsele

juhtimisele

ning

valitud

organite

perioodilisele

aruandlusele liikmeskonna ees.
1.4 EKJL KK tegevuse peaeesmärgiks on kvalifitseeritud kohtuniketegevuse
tagamine Eestis peetavatel kergejõustikuvõistlustel.
1.5 EKJL KK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest,
Rahvusvahelise

Kergejõustikuföderatsiooni

(IAAF)

Määrustikust,

Euroopa

Kergejõustikuliidu (EAA) Juhenditest, EKJL-i Põhikirjast ning käesolevast
põhimäärusest.
1.6 EKJL KK ja tema alljaotused arendavad ühishuvidest lähtuvalt koostööd
rahvusvaheliste

ja

välisriikide

kergejõustikuorganisatsioonidega

ning

teiste

spordialade kohtunikekogudega Eestis.
1.7 EKJL KK on Eesti Vabariigis ainupädev omistama EKJL nimel
kergejõustikukohtunike kategooriaid ja litsentse.
1.8 EKJL KK-l on oma sümboolika.
1.9 EKJL KK tegevust finantseeritakse EKJL eelarve kaudu.
1.10.EKJL KK on aruandekohustuslik EKJL-i ees.

1.8 EKJL KK tööperioodiks (juhatuse volituste kehtivuse ajaks) on 4-aastane,
suveolümpiamängude

vaheline

periood.

Korralised

valimised

toimuvad

suveolümpiamängude toimumise aasta lõpul.

2. Struktuur ja juhtimine
2.1. EKJL KK koosneb maakondade kohtunikekogudest (M KK). Vajadusel
võivad suuremad linnad moodustada omaette kohtunikekogu (L KK).
Kohtunikekogu

moodustamisel

peab

selles

olema

vähemalt

kolm

tegevkohtunikku. Siin ja edaspidi loetakse tegevkohtunikuks kehtivat A, B, C, D
või E üldlitsentsi omavat kohtunikku.
2.2. L/M KK-sse kuuluvad kõik selle

L/M KK juhatuses arvel olevad

kergejõustikukohtunikud. L/M KK töö toimub nende üldkoosolekutel vastuvõetud
põhimääruste alusel. L/M

KK põhimäärused kinnitab EKJL KK Juhatus.

Põhimääruse puudumisel tegutseb L/M KK käesoleva põhimääruse alusel.
2.3. EKJL KK kõrgemaiks organiks on Eesti Kergejõustikukohtunike
esinduskogu, mille koosolek toimub vähemalt igal paarisaastal. Esinduskogu võtab
vastu EKJL KK põhimääruse ja teeb vajadusel sellesse parandusi, kuulab ära juhatuse
aruande ja kinnitab järgneva perioodi töökava. Suveolümpia-aastal toimuv
esinduskogu valib järgmiseks tööperioodiks 5-7 liikmelise EKJL KK juhatuse.
Esinduskogu moodustavad L/M KK esimehed või nende poolt volitatud isikud.
Esinduskogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 50%+1
L/M KK esindajat.
2.4. L/M kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis toimub vähemalt
kord aastas. Suveolümpia-aastal toimuv üldkoosolek valib järgnevaks tööperioodiks
kohtunikekogu esimehe (soovi korral ka aseesimehe(d) ja/või juhatuse).
2.5. EKJL KK esinduskogu kutsutakse kokku EKJL KK juhatuse, L/M KK
üldkoosolekud vastavate juhatuste, otsustega. Esinduskogu koosolekuid juhatab
EKJL KK juhatuse esimees või tema ettepanekul esinduskogu liikmete hulgast
lihthäälteenamusega valitud isik. L/M KK üldkoosolekuid juhatab vastava

kohtunikekogu juhatuse esimees või tema ettepanekul üldkoosolekul osalejate hulgast
lihthäälteenamusega valitud isik.
2.6. EKJL KK erakorraline esinduskogu kutsutakse kokku EKJL KK juhatuse
otsusel või vähemalt 3 L/M KK nõudmisel. L/M KK erakorraline üldkoosolek
kutsutakse kokku vastava esimehe (juhatuse) otsusel või vähemalt 20% antud
kohtunikekogus arvel olevate tegevkohtunike nõudmisel.

Juhul kui erakorralisel

esinduskogul (üldkoosolekul) otsustatakse valida uus juhatus, kehtivad uue juhatuse
volitused tööperioodi lõpuni.
2.7. Suveolümpia-aastal toimuva esinduskogu eel esitatakse korralisteks
valimisteks kandidaadid, kelle seast valitakse uus juhatus järgnevaks tööperioodiks.
Kandidaate võivad üles seada EKJL KK ja L/M KK juhatused. Enda kandidatuuri
võib esitada ka iga tegevkohtunik. Kandidatuurid esitatakse

vastava juhatuse

esildisena (koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga) või isikliku avaldusena EKJL KK
juhatusele hiljemalt suveolümpiamängude aasta 1. oktoobriks. Kandideerida tohivad
ainult rahvus- ja I kategooriat omavad tegevkohtunikud.

Esitatud kandidaatide

nimekiri saadetakse hiljemalt 10. oktoobriks kõikidele L/M KK-le. Erakorraliste
valimiste puhul kehtestab kandidaatide üles seadmise tähtajad EKJL KK juhatus.
2.8. Juhatuse volituste ajutine üleandmine.
Juhul kui EKJL KK juhatus ei suuda kehtestatud tähtajaks uue juhatuse
valimisi korraldada või ei õnnestu nendel ükskõik, mis põhjusel uut juhatust valida,
saadab EKJL KK esinduskogu olemasoleva juhatuse laiali ja teeb EKJL KK ajutise
juhtimise ning uute valimiste korraldamise ülesandeks mõnele L/M KK juhatusele.
2.9. EKJL KK juhatus:
2.9.1. EKJL KK juhatus valitakse EKJL KK esinduskogul, 5-7 liikmelisena.
Juhatuse kvoorumiks on vajalik 50%+1 liikme kohalolek. Otsused võetakse vastu
hääleõiguslike koosolekust osavõtjate kvalifitseeritud häälteenamusega (50+1
häältest). Juhatuse koosolekust võivad hääleõiguseta osa võtta EKJL KK kohtunike
erialakomisjonide esimehed, L/M KK esimehed ja teised kutsutud isikud.
2.9.2 Valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe(d).
2.9.3 Moodustab soovitavalt järgmised alalised komisjonid ja määrab juhatuse
alaliste liikmete hulgast nende esimehed:

(a) Litsentsikomisjon – kohtunike litsentseerimise läbiviimiseks. Komisjoni
kuulub esimees ja vähemalt 2 liiget.
(b) Noortekomisjon – kõigi noorkohtunikega seotud küsimuste lahendamiseks
ja nende aktiivseks kaasamiseks kohtunikekogu töös. Komisjoni kuulub esimees ja
vähemalt 2 liiget.
(c) Koolituskomisjon – kohtunike alg- ja täiendõppe korraldamiseks ja
kohtunikutööd käsitlevate metoodiliste materjalide väljatöötamiseks. Komisjoni
kuulub esimees ja vähemalt 2 liiget
Vastavalt vajadusele võib juhatus nimetatud komisjone ümberreorganiseerida
või täiendavaid juurde moodustada.
2.9.4. Määrab vastavat erilitsentsi omavate kohtunike hulgast järgmiste
erialakomisjonde esimehed:
(a) lõpukohtunike ja fotofinišikohtunike komisjon
(b) starterite komisjon
(c) informaatorite komisjon
(d) käimiskohtunike komisjon
Komisjonidesse kuuluvad kõik vastavat erilitsentsi omavad kohtunikud
(e) sekretariaaditöö komisjon. Komisjoni kuuluvad EKJL KK Juhatuse poolt
määratud esimees ja vähemalt 2 liiget.
2.9.5. Koordineerib L/M KK-de tööd.
2.9.6. Töötab välja ja rakendab Eesti Vabariigi kergejõustikukohtunike
klassifikatsiooni alused, kohtunike nimetuste (kategooriate) omistamise korra.
2.9.7. Koostöös EKJL tehnilise komisjoniga töötab välja ja rakendab Eesti
Kergejõustikukohtunike Litsentsimääruse.
2.9.8.

Omistab

EKJL-i

nimel

ja

Litsentsikomisjoni

ettepanekul

rahvuskategooria ja I kategooria kohtunike nimetusi, A, B ning C üldlitsentse ning
erilitsentse, volitab II ja IIII kategooria kohtuniku nimetuse ning D ja E litsentside
omistamise L/M KK juhatustele (esimeestele).
2.9.9. Peab koostöös EKJL sekretariaadiga tegevkohtunike registrit.
2.9.10 Teeb tehnilisele komisjonile ettepanekud võistluste peakohtunike,
peasekretäride ja vaatlejate määramiseks.

2.9.11 Koordineerib kohtunike välja- ja täiendõpet, töötab koos EKJL
tehnilise komisjoniga välja ja levitab metoodilisi- ja koolitusmaterjale.
2.9.12

Korraldab ja koordineerib kohtunike

lähetamist

teistes

linnades/maakondades toimuvatele võistlustele.
2.9.13. Ergutab ja autasustab silmapaistvaid kohtunikke.
2.9.14. Karistab kohtunikutegevuses laiduväärselt käitunud kohtunikke.
2.9.15 Osutab EKJL-le ja teistele võistluste korraldajatele igakülgset abi
võistlusteks valmistumisel ja nende läbiviimisel.
2.9.16. Arendab tihedat koostööd EKJL tehnilise komisjoniga.
2.10. L/M KK juhatus (esimees):
2.10.1. Moodustab vajalikud tööorganid
2.10.2. Valib (määrab) oma kohtunikekogu esindaja EKJL KK esinduskogule.
2.10.3. Omistab EKJL KK volituse alusel II ja III kategooria kohtunike
nimetusi ning D ja E litsentse. Teeb EKJL KK litsentsikomisjonile ettepanekuid
rahvuskategooria ja I kategooria kohtuniku nimetuse ning A, B ja C litsentsi
omistamiseks.
2.10.4. Peab oma territooriumil alaliselt elavate

kohtunike üle arvestust.

Esitab tegevkohtunike tööaasta tegevusaruande EKJL KK juhatusele hiljemalt iga
aasta 1. oktoobriks.
2.10.5. Esitab linna/maakonna või klubi ulatusega võistluste korraldajatele
peakohtuniku ja peasekretäri kandidatuurid.
2.10.6. Ergutab ja autasustab kohtunikke, teeb vastavasisulisi ettepanekuid
EKJL KK juhatusele.
2.10.7.

Viib

oma

linnas/maakonnas

läbi

kergejõustikukohtunike

ettevalmistamist ja täiendõpet.

3. Liikmed. Nende õigused ja kohustused.
3.1. EKJL KK liikmeks võib olla iga Eesti Vabariigi kodanik, Eestis legaalselt
elav teise riigi kodanik või kodakondsuseta isik, kes tunneb IAAF-i võistlusmäärusi ja

on

omandanud

praktilisi

kogemusi

kergejõustikukohtunikuna

vähemalt

10

võistluspäeva jooksul.
3.2 EKJL KK tegevliikmeks (tegevkohtunikuks) loetakse isikut, kes omab
kergejõustikukohtuniku kehtivat üldlitsentsi.
3.3. EKJL KK liikmeks registreerivad L/M KK esimehed automaatselt kõik
isikud, kes vastavad punktis 3.1 toodud nõuetele.
3.4. EKJL KK liikmete arvestust peetakse L/M KK-s.

Tegevkohtunike

registrit pesb EKJL KK juhatus.
3.5 EKJL KK liikmeskonnast arvatakse ajutiselt või alaliselt välja:
3.5.1 Isikliku avalduse alusel.
3.5.2 Kohtunikueetika ja/või –distsipliini jämeda rikkumise eest EKJL KK
juhatuse otsuse alusel
3.5.3 Mittetegutsemisel rohkem kui kahe kalendriaasta jooksul. Kohtuniku
liikmestaatus taastub automaatselt tegutsemise taasalustamisel.
3.6 EKJL KK liikmel on õigus:
3.6.1 Valida ja olla valitud (EKJL KK juhatusse kandideerida saavad ainult
rahvuskategooria ja I kategooria kohtunikud) EKJL KK organitesse.
3.6.2 Tegutseda oma kohtunikukategooria pädevuses ja litsentsi volituste
piires kohtunikuna kõigil Eestis peetavatel kergejõustikuvõistlustel.
3.6.3 Taotleda kehtestatud korras kohtunikukategooria tõstmist ja kõrgemat
litsentsi.
3.6.4 Saada kohtunikuna tegutsemise eest

ettenähtud

päevatasu

ja

kompensatsiooni.
3.7 EKJL KK liige on kohustatud:
3.7.1 Hästi tundma ja oskama praktikas rakendada IAAF-i võistlusmäärusi.
3.7.2

Tegutsema

võistlustel

ausalt,

otsusekindlalt,

erapooletult

ja

omakasupüüdmatult, aidates kaasa heade võistlustulemuste saavutamisele sportlaste
poolt.
3.8 Aktiivse ja heatasemelise tegutsemise eest kasutatakse kohtunike suhtes
L/M KK esimehe esildise ning EKJL KK juhatuse otsusel järgmisi ergutusi:
- nimelise mälestusesemega autasustamine

- mälestusesemega autasustamine
- aasta parima kohtuniku ja noorkohtuniku nimetusele esitamine
3.9 Kohtunikueetika ja/või -distsipliini

jämeda rikkumise eest võistlustel

karistatakse EKJL KK juhatuse otsusega:
3.9.1 Märkusega
3.9.2 Diskvalifitseerimisega (tegevuse peatamisega) kuuest kuust kuni 2
aastani.
3.9.3 EKJL KK liikmeskonnast väljaarvamisega, kusjuurest uuesti võib
liikmelisust taotleda mitte varem kui 4 aasta pärast.
3.10 Võistlusmääruste halva tundmise või lohakuse tõttu valesid otsuseid
teinud või võistluste kulgu häirinud kohtunike suhtes rakendatakse peakohtuniku või
EKJL KK vaatleja ettepanekul:
3.10.1 Erakorralisele litsentsieksamile suunamist.
3.10.2 Litsentsi alandamist.

4. Lõppsätted
4.1 EKJL KK tegevus lõpeb:
- koos EKJL tegevuse lõppemisega
- EKJL KK esinduskogu otsusega

