EESTI KERGEJÕUSTIKUKOHTUNIKE LITSENTSIMÄÄRUS
1. Üldsätted
1.1. Eesti Kergejõustikukohtunike litsentsimäärus (edaspidi EKL) on aluseks
kergejõustikukohtunike volituste ulatuse määramisel kõigil Eesti Vabariigis
toimuvatel kergejõustikuvõistlustel.
1.2 EKL toimib kooskõlas Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL)
põhikirja punktile 3.13 ja vastavalt EKJL Kohtunikekogu (edaspidi EKJL
KK) põhimääruse punktidele 1.7, 2.9.3(a), 2.9.6, 2.9.7, 2.9.8 ja 2.10.3.
1.3 Kergejõustikukohtunike litsentse on viis: kõrgemast madalamale - A, B,
C, D ja E. Litsentse omistab EKJL-i nimel EKJL KK juhatus. Ettepanekuid
litsentsi omistamiseks teeb kolme kõrgema (A, B ja C) litsentsi osas EKJL
KK litsentsikomisjon, kahe madalama (D ja E) litsentsi osas
linnade/maakondade kohtunikekogude juhatused.
1.4. Kergejõustikukohtunike kategooriaid on neli: kõrgemast madalamale rahvuskategooria, I, II ja III kategooria. Rahvuskategooriale vastavad A ja B
litsentsid, I kategooriale C litsents, II kategooriale D litsents ja III
kategooriale E litsents. V Litsentsi omistamisel omandab kohtunik ka sellele
litsentsile vastava kategooria. Litsentsi kaotamisel kategooria säilib.
1.5. Kõik võistlused jaotatakse viide gruppi, kõrgemast madalamale - A, B,
C, D ja E grupp. Litsents annab kohtunikule õiguse tegutseda oma litsentsile
vastava grupi võistlustel peakohtunikuna, peasekretärina, peakohtuniku
asetäitjana või vaatluskohtunikuna ning üks aste kõrgema grupi võistlustel
peasekretäri asetäitjana, ala peakohtunikuna, teenistuse juhatajana või
vanemkohtunikuna. Võistluste gruppidesse liigitus on toodud käesoleva
määruse Lisas 1.
2. Litsentside omistamise kord.
2.1. Litsents kehtib suveolümpiamängude aastale järgneva aasta 1. jaanuarist
kuni järgmiste suveolümpiamängude aasta 31. detsembrini.
2.2. Litsentsi tõstetakse korraga ainult ühe astme võrra ja mitte sagedamini,
kui 1 kord aastas.
2.3. Litsentsi võib alandada või ära võtta ainult EKJL KK põhimääruse
punkti kohaselt.
2.4. Iga kohtunik võib taotledaenda litsentsi tõstmist vastavalt EKJL KK
põhimääruse punktile
3. Litsentsi omistamiseks ja säilitamiseks vajalikud tingimused.
3.1 Litsentsi omistamise eelduseks on võistusmääruste tundmise kontroll
testi või eksami abil ja edukas tegutsemine määratud katsevõistlustel.
3.2. Litsentsi omandamiseks peab kohtunik omama tegutsemiskogemusi:

- E litsentsi omandamiseks vähemalt 5 võistluselt;
- D litsentsi omandamiseks vähemalt 15 võistluselt;
- C litsentsi omandamiseks vähemalt 30 võistluselt;
- B litsentsi omandamiseks vähemalt 50 võistluselt;
- A litsentsi omandamiseks vähemalt 100 võistluselt.
3.3. Katsevõistlused. A ja B litsentsi taotlevatele kohtunikele määrab EKJL
KK litsentsikomisjon kuni 5 katsevõistlust peakohtunikuna, peasekretärina,
peakohtuniku või peasekretäri asetäitjatena, teenistuste juhatajatena või ala
peakohtunikena. Katsevõistlused tuleb sooritada kahe aasta jooksul.
3.4. Hinnangu katsevõistluse sooritamise edukuse kohta annavad oma
aruannetes vastavate võistluse vaatluskohtunikud.
3.5. Olemasoleva litsentsi säilitamiseks tuleb enne litsentsi kehtivuse lõppu
sooritada kordustest või -eksam ja tegutseda igal aastal vähemalt viiel
võistlusel või kogu litsentsi kehtivusperioodi jooksul vähemalt 20 võistlusel.
4. Erilitsentsid.
4.1. Erilitsents näitab kohtuniku pädevust tegutseda oma erialale vastavas
ametis kõigil võistlustel.
4.2. Erilitasentse omistab EKJL KK juhatus vastavate erialakomisjonide
ettepanekul.
4.3. Erilitsentse omistatakse ainult kehtivat üldlitsentsi omavatele
kohtunikele. Erilitsents võib olla kõrgem või madalam antud kohtuniku
üldlitsentsist.
4.4. Erilitsentse omistatakse EKJL vaatluskohtunikele, starteritele,
fotofinisikohtunikele,
käimiskohtunikele,
informaatoritele
ja
peasekretäridele.
5. Litsentseeritud kohtunikud kantakse EKJL KK juhatuse poolt peetavasse
registrisse, mis on jälgitav EKJL-i kodulehel.

