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Juhis kandidaadile: Kirjuta vormi ülaosas vastavale väljale võistluse nimi, asukoht, oma nimi ja aadress. Võistustele 
saabudes anna käesolev vorm Peavõistlusjuhile. Peavõistlusjuht täidab käesoleva vormi ning saadab selle Eesti 
Jahtklubide Liitu. Täidetud koopia on võimalik saada kas otse Peavõistlusjuhilt või Eesti Jahtklubide Liidust, peale seda 
kui see on sinna laekunud. 
 
Juhis Peavõistlusjuhile: Palun täida käesolev vorm, mis on vajalik kandidaadile võistlusjuhi litsentsikategooria esmaseks 
taotlemiseks. Juhised täitmiseks on järgmisel leheküljel. Täidetud vorm tuleb saata Eesti Jahtklubide Liitu kas posti teel või e-posti 
aadressile kohtunik@puri.ee.  

Võistluse nimi:  Kandidaadi nimi: 

Võistluse asukoht:  Taotletav kategooria (märgi vastav): KVJ           RVJ  

Kandidaadi elukoha aadress:  

 

Tel:  Fax:  E-mail:     

Kui kaua tunned kandidaati?  

Loetle tähtsamad võistlused kus koos töötasite, märkides ära oma ja kandidaadi rollid nendel võistlustel:     

Võistluse nimi Kandidaadi roll Sinu roll võistlustel 

   
   
   
   
   

* Palun kirjuta kommentaarid / arendamist vajavad valdkonnad / erilised tugevused igas kategoorias 

 Veel ei vasta tasemele  Vastab tasemele                    Ei tea  

1.   Reeglite          
rakendamine 

* 
 

 
 

 Veel ei vasta tasemele  Vastab tasemele                    Ei tea  

2.  Tegevus või selle   
     korraldamine   
     võistlusrajal 

* 

 
 
 

 Veel ei vasta tasemele  Vastab tasemele                    Ei tea  

3.  Võistluste käigu ja  
    tegevuse vaatlemine/ 
    jälgimine 

* 
 

 
 

 Veel ei vasta tasemele  Vastab tasemele                    Ei tea  

4.  Suhtlemine ja   
     kommunikatsioon 

* 
 

 
 

 Veel ei vasta tasemele  Vastab tasemele                    Ei tea  

5.   Temperament ja 
käitumine 

 

* 

 Veel ei vasta tasemele  Vastab tasemele                    Ei tea  

6.   Füüsiline vorm * 

 
 

7. Kommentaarid 
      mida ülalpool ei     
      käsitletud 

Erilised tugevused: 
 
 
 
 
Muud raskused: 
 
 
 

Peavõistlusjuht 
 
 

Nimi ja litsents: 
  

Allkiri: Kuupäev:    
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VÕISTLUSJUHI SOOVITUSE VORMI TÄITMISE JUHEND 
 
Kuidas täita lehekülge 1: 
 

• Igas kategoorias vali üks järgmisest hinnangutest: "Veel ei vasta tasemele“, "Vastab tasemele” või "Ei tea“ 
 

Veel ei vasta tasemele  Sa tõendad, et kandidaat ei täida suuremat osa vastava kategooria kriteeriumitest, millised on toodud allpool. "Veel ei 
vasta tasemele“ vastavas kategoorias tähendab, et Sinu arvates ei vasta kandidaat nendele nõudmistele, mille valdamist 
eeldatakse taotletava litsentsikategooriaga kohtunikult. Kommentaaride lisamine ei ole kohustuslik kuid see annaks 
Ametnike komisjonile võimaluse suunata vastava kandidaati arengut. 

 
Vastab tasemele Sa tõendad, et kandidaat täidab suurema osa vastava kategooria alltoodud kriteeriumitest. Ei ole kohustuslik nimetatud 

hinnangut kommenteerida kuid kandidaadi eriliste tugevuste või oskuste väljatoomine on suureks abiks tulevaste 
võistluste meeskonna komplekteerimisel 

. 
Ei tea Sul on ebapiisavalt tõendeid hinnangu andmiseks. Hinnangu mitteandmise põhjuste väljatoomine on kohustuslik. 
. 
Aktsepteeritavad kriteeriumid: 
 
Reeglite • Kas kandidaat väljendas head reeglite tundmist ja õiget arusaamist nende rakendamisel? 
tundmine • Kas kandidaat demonstreeris teadmisi reeglitepärasest võistluskorraldusest? 
 • Kas kandidaadil on selge arusaamine definitsioonidest? 
 • Kas kandidaat oli võimeline täpselt määratlema reeglite mõju ülemineku momente? 
 • Kas kandidaat näitas üles tahet aktsepteerida reegleid nii nagu kirjas (s.h. Võistlusteade ja  
   Purjetamisjuhised)? 
 
Tegevus või selle • Kas kandidaat sai aru talle antud korraldustest ning täitis neid nõuetekohaselt? 
korraldamine • Kas kandidaat suutis probleemolukordadele leida kiiresti õigeid lahendusi? 
võistlusrajal • Kas kandidaat demonstreeris tähelepanelikkust ning konsentreeritust ülesannete täitmisel? 
  • Kas kandidaat küsis asjakohaseid küsimusi asjassepuutuvate ülesannet täitmisel? 
 • Kas kandidaat aitas kaasa meeskonna aruteludele? 
  • Olles väljendanud oma arvamust, kas kandidaat aktsepteeris meeskonna otsust? 
 • Kas kandidaat oli tundlik kiirele sõidule, lainetusele, märjakssaamisele, merehaigusele? 
 
 
Võistluste käigu ja • Kas kandidaat sai aru veepealsest võistluskorralduse protseduuridest? 
tegevuse vaatlemine • Kas kandidaat sai aru maapealsest võistluskorralduse protseduuridest? 
jälgimine • Kas kandidaat demonstreeris olukordade hindamist ning sellele vastavat otsustavust? 
  • Kas kandidaat näitas üles initsiatiivi ja tähelepanelikkust eksituste ja vigade leidmisel ? 
  • Kas kandidaat tegi ettepanekuid võistluskorralduse parendamiseks? 
 
Suhtlemine ja • Kas kandidaat saab aru ja räägib inglise keelt? 
kommunikatsioon • Kas kandidaat on hea kuulaja, võtab arvesse kaaslaste arvamusi ja vaatlusi? 
  • Kas kandidaat oskab kasutada rahvusvaheliselt aktsepteeritud terminoloogiat? 
  • Kas kandidaat käsitles raadiosaatjat, kõnepidamise ja vastamise protseduuri õigesti? 
  • Kas kandidaat oli võimeline selgelt kirjeldama olukordi vee peal ja kaldal? 
 • Kas kandidaat on võimeline suhtlema selgelt ja vaohoitult kaasametnike, kohtunike, võistlejate ja  

  korraldajatega? 
 
Temperament ja • Kas kandidaat soovis õppida ja aktsepteeris muudatusi senistes teadmistes? 
käitumine • Kas kandidaat aktsepteerib ISAF-i reegleid ja pretsedente (Case Book)? 
 • Kas kandidaat näitas soovi töötada koos meeskonnaga? 
 • Kas kandidaat jäi vaoshoituks stressolukordades ja oli võimeline tegema õigeid otsuseid? 
 • Kas kandidaat oli avatud mõtlemisega ning aktsepteeris teiste vaatenurki? 
 • Kas kandidaat on võimeline hoidma häid suhteid kohtunikega, korraldajatega ja    

      võistluskomiteega? 
• Kas kandidaat on osavõtlik ja viisakas kuid hoiab sobivat distantsi võistlejatega, treeneritega   
   ja meeskonna juhtidega? 

 • Kas kandidaat on punktuaalne? 
 • Kas kandidaat respekteerib teiste inimeste eraomandit, varustust, jahte, jne? 
 • Kas kandidaadi riietus oli kogu võistluste aja sobiv (vee peal, kaldal, ühiskonlikes  

      kohtades peale tööd)? 
 • Kas kandidaat hoidus alkoholist kuni päeva töö oli tehtud? 
 • Kas kandidaat hoidus mittevolitatud suhtlusest meediaga? 
 • Kas kandidaat omas eelarvamusi võistlejate suhtes – nii negatiivseid kui positiivseid? 
 
Füüsilised  • Kas kandidaat on võimeline veetma vee peal pikki päevi väikses paadis ning halbades  
omadused    oludes? 
 • Kas kandidaat on võimeline minema vee peal olles ühest paadist teise, ka siis kui  

      ilmastikuolud on halvad? 
  • Kas kandidaadil on mingi omadus, mis võiks mõjutada tema olemist võistlustel võistlusjuht? 

 


