
Võistlusametnike 
programm

Eesti Jahtklubide Liit



Milleks?

Sportlased arenevad

Treenerid arenevad

Reeglid muutuvad

Kogu purjetamine areneb ja muutub

Purjesportlastel on õigus saada heal ja professionaalsel tasemel 
võistluskorraldust



Eesmärk

Staatuste määratlemine

Litsentside ja kategooriate taotlemise alused

Litsentseeritud võistlusametnike rakendamise koordineerimine 
purjetamisvõistlustel

Infovahetuse korraldus

Võistlusametnike andmebaasi haldus

Koolitamine ja litsentseerimine

Võistlusametnike tasustamise tingimused

Purjetamisvõistluste ametnike



Mida see ametnikele annab?

Soodustingimustel osalemine EJL võistlusametnike seminaridel.

Töö tasustamine vastavalt litsentsi kategooriale ja ametile võistlusel.

Abi võistluste töögruppidesse saamisel.

Litsentseeritud ametnikele kehtivad soodustused ja eelised:



Terminoloogia

Race Officials – VÕISTLUSAMETNIKUD

Officials Committee – AMETNIKE KOMISJON



Terminoloogia

Organizing Authority – KORRALDAV KOGU

Race Director – VÕISTLUSTE DIREKTOR



Terminoloogia

Race Committee (RC) – VÕISTLUSKOMITEE

Member of Race Committee – VÕISTLUSKOMITEE LIIGE

Principal Race Officer (PRO) – PEAVÕISTLUSJUHT

Race Officer (RO) – VÕISTLUSJUHT

Race Office – REGATIBÜROO



Terminoloogia

Protest Committee (PC) – PROTESTIKOMITEE

Member of Protest Committee – PROTESTIKOMITEE LIIGE

Chairman of Protest Committee – PROTESTIKOMITEE ESIMEES

International Jury (IJ) – RAHVUSVAHELINE ŽÜRII

Member of IJ – RAHVUSVAHELISE ŽÜRII LIIGE

Chairman of IJ – RAHVUSVAHELISE ŽÜRII ESIMEES



Terminoloogia

Umpire – VAHEKOHTUNIK

Chief Umpire – PEAVAHEKOHTUNIK

Wing Umpire – TIIVA VAHEKOHTUNIK

Match Race – MATŠVÕISTLUS

Umpiring – VAHEKOHTU PIDAMINE



Terminoloogia

Measurer – MÕÕTJA

Chief Measurer – PEAMÕÕTJA

Equipment Inspector – VARUSTUSE INSPEKTOR



Terminoloogia
RAHVUSVAHELISED TIITLIVÕISTLUSED
 Olümpiamängud
 Maailma- ja kontinendi meistri- ja karikavõistlused

RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSED
 Võistlused, kuhu on määratud Rahvusvaheline žürii

VABARIIKLIKUD VÕISTLUSED
 Eesti meistrivõistlused
 EJL karikavõistlused

KLUBI VÕISTLUSED
 Klubi korraldatavad võistlused v.a. rahvusvahelised tiitli-, rahvusvahelised ja 

vabariiklikud võistlused.



Võistlusametnike litsentsid 
ja kategooriad



Võistlusametnike litsentsid

 VÕISTLUSJUHT   (Race Officer)

 KOHTUNIK   (Judge)

 VAHEKOHTUNIK   (Umpire)

 MÕÕTJA   (Measurer)

 VÕISTLUSSEKRETÄR   (Race Secretary)



Litsentside kategooriad

 RAHVUSVAHELINE kategooria väljastab World Sailing (WS)
    (ei eksisteeri Võistlussekretäridele)

 RAHVUSLIK kategooria  väljastab EJL

 KLUBI kategooria  väljastab EJL



Võistlusjuhi litsentsi kategooriad

RAHVUSVAHELINE VÕISTLUSJUHT (IRO) WS
(International Race Officer – IRO)

RAHVUSLIK VÕISTLUSJUHT (RVJ) EJL
(National Race Officer – NRO)

KLUBI VÕISTLUSJUHT (KVJ)  EJL
(Club Race Officer – CRO)



Kohtuniku litsentsi kategooriad

RAHVUSVAHELINE KOHTUNIK (IJ) WS
(International Judge – IJ)

RAHVUSLIK KOHTUNIK (RK) EJL
(National Judge – NJ)

KLUBI KOHTUNIK (KK) EJL
(Club Judge – CJ)



Vahekohtuniku litsentsi kategooriad

RAHVUSVAHELINE VAHEKOHTUNIK (IU) WS
(International Umpire – IU)

RAHVUSLIK VAHEKOHTUNIK (RVK) EJL
(National Umpire – NU)

KLUBI VAHEKOHTUNIK (KVK) EJL
(Club Umpire – CU)



Mõõtja litsentsi kategooriad

RAHVUSVAHELINE MÕÕTJA (IM) WS
(International Measurer – IM)

RAHVUSLIK MÕÕTJA (RM) EJL
(National Measurer – NM)

VARUSTUSE INSPEKTOR (VI) EJL
(Equipment Inspector – EI)



Võistlussekretäri litsentsi kategooriad

RAHVUSLIK VÕISTLUSSEKRETÄR (RVS) EJL
(National Race Secretary – NRS)

KLUBI VÕISTLUSSEKRETÄR (KVS) EJL
(Club Race Secretary – CRS)



Litsentsid ja kategooriad
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Litsentsi tingimused
EJL poolt väljastatud võistlusametniku litsents kehtib 4 aastat.

Rahvusliku kategooria litsentsi saab taotleda ainult Klubi kategooria litsentsi 
omanik

Rahvusvahelise kategooria litsentsi saab taotleda ainult Rahvusliku kategooria 
litsentsi omanik

Olemasoleva litsentsikategooria kehtivuse kaotamisel ja selle mitte pikendamisel, 
taandutakse eelmisele litsentsitasemele.

Võistlusametnikud, nende litsentsid ja kategooriad on avaldatud Eesti Jahtklubide 
Liidu veebilehel (www.puri.ee).



Võistlusametnike 
administratsioon



EJL juures tegutsev Võistlusametnike komisjon

 Ametnike koolitamine

 Ametnike atesteerimine

 Ametnike töö koordineerimine

 Ametnike vahendamine kodu- ja välisvõistlustele

 Ametnike andmebaasi haldus

 Ametnike puudutava informatsiooni vahendus

 Apellatsioonikomisjoni koosseisu määramine



Võistlusametnikuks 
saamise tingimused



Üldnõuded võistlusametniku litsentsi 
taotlemise, kategooria tõstmise ja litsentsi 

pikendamise taotlemiseks

Võistluskogemus (v.a. mõõtjad ja võistlussekretärid)

Klubi, klassi, EJL soovitus

Osalemine seminaridel

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel
(EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le hiljemalt 1.maiks või 
1.oktoobriks

Praktiline töö võistlustel
(EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Osalemine seminaridel
Teooriatest
Taotlus EJL’le hiljemalt 1.maiks või 1.oktoobriks

ESMANE TAOTLEMINE KATEGOORIA TÕSTMINE

Praktiline töö võistlustel
(EJL’i esitada võistlusraportid)

Osalemine seminaridel

Taotlus EJL’le hiljemalt 1.maiks või 
1.oktoobriks

PIKENDAMINE



Võistlusametnikuks saamise üldnõuded

Võistluskogemus (v.a. mõõtjad ja võistlussekretärid).

Piisavad üldteadmised Purjetamise võistlusreeglitest ning väga hea reeglite selle 
valdkonna tundmine, mis on vajalik taotletava litsentsiga töötamiseks.

Iseloomuomadused, mis tagavad hea läbisaamise nii teiste võistlusametnike kui 
ka võistlejatega. 

On heas tervislikus seisundis ja omab piisavat füüsilist ettevalmistust töötamaks 
oma valdkonnas.



Võistlusametnikuks saamise üldnõuded

Nõustub järgima World Sailing’u ja EJL poliitikat, reegleid ja määruseid.

Omab tähelepanuvõimet, mis on vajalik tööks võistlusametnikuna oma 
valdkonnas.

On võistlusametniku töökohustuste täitmiseks vajaliku nägemise ja kuulmisega.

On valmis kaasa aitama võistlusametnike programmi arendamisel.



Võistlusjuhi litsents
(VJ)



Nõuded litsentsi esmaseks taotlemiseks

Võistluspurjetamise kogemus

Klubi, klassiliidu või EJL soovitus

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

VJ

Nõuded, mida Võistlusjuhi litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 1.maid 
või 1.oktoobrit



Nõuded litsentsi kategooria tõstmiseks

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

VJ

Nõuded, mida Võistlusjuhi litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 1.maid 
või 1.oktoobrit



Seminarid

 Klubi võistlusjuht (KVJ) 15 tundi

 Rahvuslik võistlusjuht (RVJ) 30 tundi

Nõutav koolitustundide arv

VJ



Seminari programm

Võistluste korraldus ja juhtimine

Võistluskomitee

Protestikomitee

Mõõtmised

Ohutus

Sotsiaalprogramm

Sponsorid

Regatibüroo töökorraldus

Ilmateade

Võistlusala

Võistlustulemused ja võistluste info

Kommunikatsioon

Võistluste korraldus ja juhtimine

Nõutav infrastruktuur

Kaldapealne korraldus

Press, meedia, VIPid

Pressi paiknemine rajal

Start

1. märk

Võistluskomitee paadid

Võistluslipud ja nende paiknemine

Žürii ja vahekohtunike paadid

Märgid

Võistlusteade

Purjetamisjuhised

Võistluste formaadid

VJ



Seminari programm

Regati alustamine, registreerimine

Võistluskomitee tööplaan

Koosolekud

Võistlusala valik

Raja konfiguratsiooni valik

Raja panek

Stardiliin

Raja võistlusjuhi kohustused

Stardiprotseduur

Võistlussõidu katkestamine

Raja muutmine, lühendamine

Reegel 42

Tuule tugevus

Laevastiku võistluste (Fleet Race) korraldamine

Suhtlemine žüriiga

Puuduv märk

Finišiliin ja selle asukoht

Finišiprotseduur

Võistlusjärgsed ülesanded

Võistluspäeva analüüs

Heastamise ärakuulamised

Avamere võistluste korralduse eripärad

VJ



Teooriatest

 Klubi võistlusjuht   70 %

 Rahvuslik võistlusjuht 80 %

Testi läbimiseks nõutav õigete vastuste osakaal

VJ



Praktika

 Klubi võistlusjuht
4 klubivõistlust + 
1 vabariiklik võistlus

 Rahvuslik võistlusjuht
4 klubivõistlust s.h. 2 PVJ + 
3 vabariikliku võistlust s.h. 1 PVJ või tema asetäitja

Nõutav võistlustöö kogemus viimase 4 aasta jooksul. (Arvestamise aluseks on EJL’i esitatud 
võistlusraportid)

VJ



Praktika

Personaalne võistlusametniku raport (esmane/kõrgem + pikendamine)
Tegevuse ja võistluse ülevaade ja statistika – esitatakse e-posti teel peale iga võistlust. Kogutakse 
kandidaadi isiklikku faili. Vastav vorm EJL’st.

Soovitus peavõistlusjuhilt või võistluse direktorilt (esmane/kõrgem)
Hinnang kandidaadi tegevuse, oskuste ja isikuomaduste kohta. Peavõistlusjuht või võistluste 
direktor saadab EJL’i originaali ning kandidaat koopiad koos taotlusega 1.maiks või 1.oktoobriks. 
Vastav vorm.

Taotlus kategooria saamiseks või pikendamiseks
Alus kandidaadi atesteerimiseks. Esitatakse hiljemalt iga aasta 1.maiks või 1.oktoobriks. Vastav 
vorm.

EJL’le esitatav dokumentatsioon, sõltuvalt kas taotletakse kategooriat (esmane või kõrgem) 
või selle pikendamist

VJ



Atesteerimine

Arvestab kandidaadi taotletava kategooria nõuetele vastavust.

Arvestab kandidaadi esitatud võistlusraporteid ja soovitusi võistlusjuhtidelt.

Arvestab kandidaadi aktiivsust ja kogemusi teistes purjetamisvaldkondades.

Arvestab muud asjakohast informatsiooni.

Litsents ja teooriatest kehtivad 4 aastat.

Otsuse tegemisel EJL poolt määratud atesteerimiskomisjon

VJ



Nõuded litsentsi tähtaja pikendamiseks

 Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid)
- KVJ – 4 klubivõistlust + 2 vabariiklikku võistlust
- RVJ – 4 klubivõistlust + 4 vabariiklikku võistlust

 Seminaritsükli läbimine

 Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Võistlusjuhi litsentsi pikendaja peab täitma 4 aasta jooksul enne kordus-
atesteerimise taotluse esitamise aasta 1.maid või 1.oktoobrit

VJ



Litsentsi kehtivuse lõppemine

Kehtivuse kaotanud Klubi kategooria võistlusjuhi litsentsi taastamiseks peab 
taotleja täitma kõiki esmataotlejale esitatud tingimusi.

Rahvusliku kategooria võistlusjuht, kelle litsents on ületanud kehtivuse tähtaja, 
taandatakse automaatselt Klubi kategooria tasemele.

Rahvusliku kategooria taastamiseks peab taotleja täitma kõiki kategooria tõstmise 
tingimusi.

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, kaotab litsents kehtivuse.

VJ



Litsentsi kehtivuse pikendamise 
eriolukord

Arvestades kandidaadi eelnevat aktiivsust ametnikuna ning osaletud võistluste 
suurusjärku, vm. olulisi argumente, teha eriotsuse, pikendades litsentsi:
 12 kuuks
 Täismahus 4 aastaks

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, võib EJL poolt määratud 
atesteerimiskomisjon

VJ



Kohtuniku litsents
(K)



Nõuded litsentsi esmaseks 
taotlemiseks

Võistluspurjetamise kogemus

Klubi, klassiliidu või EJL soovitus

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

K

Nõuded, mida Kohtuniku litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 
1.maid või 1.oktoobrit



Nõuded litsentsi kategooria tõstmiseks

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Kohtuniku litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 1.maid või 
1.oktoobrit

K



Seminarid

 Klubi kohtunik (KK) 15 tundi

 Rahvuslik kohtunik (RK) 30 tundi

Nõutav koolitustundide arv

K



Seminari programm

World Sailng’u kohtunike programmi tutvustus
Käitumiskoodeks ja huvide konflikt
Protestikomitee määramine
Kohustused võistlustel
Võistlusteade ja purjetamisjuhised
Praktilised juhised protestikomitee tööks 
võistlustel
Lisa P – reegli 42 hindamine
Žürii administratsioon
Protesti ärakuulamine
Arbitraaž
Kahju ja trauma
Reegel 2 ja reegel 69

Kohtuniku tehniline varustus

Paadi käsitlemine

Aruandlus ja dokumentatsioon

Kohtunike seminari temaatika

Suhtlemine meediaga

Suhtlemine võistlejatega

Suhtlemine võistluskomiteega

Apellatsioonid

K



Teooriatest

 Klubi kohtunik   70 %

 Rahvuslik kohtunik 80 %

Testi läbimiseks nõutav õigete vastuste osakaal

K



Praktika

 Klubi kohtunik
4 klubivõistlust + 
1 vabariiklik võistlus

 Rahvuslik kohtunik

4 klubivõistlust s.h. 2 PKE + 
3 vabariikliku võistlust s.h. 1 PKE või tema asetäitja

Nõutav võistlustöö kogemus viimase 4 aasta jooksul. (Arvestamise aluseks on EJL’i esitatud 
võistlusraportid)

K



Praktika

Personaalne võistlusametniku raport (esmane/kõrgem + pikendamine)
Tegevuse ja võistluse ülevaade ja statistika – esitatakse e-posti teel peale iga võistlust. Kogutakse 
kandidaadi isiklikku faili. Vastav vorm EJL’st.

Soovitus protestikomitee esimehelt, peavõistlusjuhilt või võistluse direktorilt 
(esmane/kõrgem)
Hinnang kandidaadi tegevuse, oskuste ja isikuomaduste kohta. Protestikomitee esimees, 
peavõistlusjuht või võistluste direktor saadab EJL’i originaali ning kandidaat koopiad koos 
taotlusega 1.maiks või 1.oktoobriks. Vastav vorm.

Taotlus kategooria saamiseks või pikendamiseks
Alus kandidaadi atesteerimiseks. Esitatakse hiljemalt iga aasta 1.maiks või 1.oktoobriks. Vastav 
vorm.

EJL’le esitatav dokumentatsioon, sõltuvalt kas taotletakse kategooriat (esmane või kõrgem) 
või selle pikendamist

K



Atesteerimine

Arvestab kandidaadi taotletava kategooria nõuetele vastavust.

Arvestab kandidaadi esitatud võistlusraporteid ja soovitusi võistlusjuhtidelt.

Arvestab kandidaadi aktiivsust ja kogemusi teistes purjetamisvaldkondades.

Arvestab muud asjakohast informatsiooni.

Litsents ja teooriatest kehtivad 4 aastat.

Otsuse tegemisel EJL poolt määratud atesteerimiskomisjon

K



 Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid)
- KK – 4 klubivõistlust + 2 vabariiklikku võistlust
- RK – 4 klubivõistlust + 4 vabariiklikku võistlust

 Seminaritsükli läbimine

 Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Kohtuniku litsentsi pikendaja peab täitma 4 aasta jooksul enne kordus 
litsentseerimise taotluse esitamise aasta 1.maid või 1.oktoobrit

Nõuded litsentsi tähtaja 
pikendamiseks

K



Litsentsi kehtivuse lõppemine

Kehtivuse kaotanud Klubi kategooria kohtuniku litsentsi taastamiseks peab taotleja 
täitma kõiki esmataotlejale esitatud tingimusi.

Rahvusliku kategooria kohtunik, kelle litsents on ületanud kehtivuse tähtaja, 
taandatakse automaatselt Klubi kategooria tasemele.

Rahvusliku kategooria taastamiseks peab taotleja täitma kõiki kategooria tõstmise 
tingimusi.

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, kaotab litsents kehtivuse.

K



Litsentsi kehtivuse pikendamise 
eriolukord

Arvestades kandidaadi eelnevat aktiivsust ametnikuna ning osaletud võistluste 
suurusjärku, vm. olulisi argumente, teha eriotsuse, pikendades litsentsi:
 12 kuuks
 Täismahus 4 aastaks

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, võib EJL poolt määratud 
atesteerimiskomisjon

K



Vahekohtuniku litsents
(VK)



Nõuded litsentsi esmaseks taotlemiseks

Võistluspurjetamise kogemus

Klubi, klassiliidu või EJL soovitus

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

VK

Nõuded, mida Vahekohtuniku litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise 
aasta 1.maid või 1.oktoobrit



Nõuded litsentsi kategooria tõstmiseks

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või  1.oktoobriks

Nõuded, mida Vahekohtuniku litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 1.maid 
või 1.oktoobrit

VK



Seminarid

 Klubi vahekohtunik (KVK) 15 tundi

 Rahvuslik vahekohtunik (RVK) 30 tundi

Nõutav koolitustundide arv

VK



Seminari programm

World Sailing’u vahekohtunike programmi tutvustus
Vahekohtu pidamise põhimõtted
Call Book
RRS Lisa C
Praktilised juhised vahekohtuniku tööks võistlustel
Karistuste määramise tehnika
Vahekohtu pidamise stsenaariumid
Vahekohtunike paatide paiknemine võistlussõidu ajal
Tiiva vahekohtunik (Wing Umpire) ja vaatlejad
Matšvõistluse juhtimine
Vahekohtunike tehniline varustus

Võistlusteade

Purjetamisjuhised

Võistlussõitude ajakava ja paaride listid

Vahekohtunikega laevastiku võistluse reeglid

Erinevad dokumentide vormid

Vahekohtunike seminari temaatika

VK



Teooriatest

 Klubi vahekohtunik   70 %

 Rahvuslik vahekohtunik 80 %

Testi läbimiseks nõutav õigete vastuste osakaal

VK



Praktika

 Klubi vahekohtunik
4 klubivõistlust + 
1 vabariiklik võistlus

 Rahvuslik vahekohtunik

4 klubivõistlust s.h. 2 PVK + 
3 vabariikliku võistlust s.h. 1 PVK

Nõutav võistlustöö kogemus viimase 4 aasta jooksul. (Arvestamise aluseks on EJL’i esitatud 
võistlusraportid)

VK



Praktika

Personaalne võistlusametniku raport (esmane/kõrgem + pikendamine)
Tegevuse ja võistluse ülevaade ja statistika – esitatakse e-posti teel peale iga võistlust. Kogutakse 
kandidaadi isiklikku faili. Vastav vorm EJL’st.

Soovitus peavahekohtunikult, peavõistlusjuhilt või võistluse direktorilt 
(esmane/kõrgem)
Hinnang kandidaadi tegevuse, oskuste ja isikuomaduste kohta. Peavahekohtunik, peavõistlusjuht 
või võistluste direktor saadab EJL’i originaali ning kandidaat koopiad koos taotlusega 1.maiks või 
1.oktoobriks. Vastav vorm.

Taotlus kategooria saamiseks või pikendamiseks
Alus kandidaadi atesteerimiseks. Esitatakse hiljemalt iga aasta 1.maiks või 1.oktoobriks. Vastav 
vorm.

EJL’le esitatav dokumentatsioon, sõltuvalt kas taotletakse kategooriat (esmane või kõrgem) 
või selle pikendamist

VK



Atesteerimine

Arvestab kandidaadi taotletava kategooria nõuetele vastavust.

Arvestab kandidaadi esitatud võistlusraporteid ja soovitusi võistlusjuhtidelt.

Arvestab kandidaadi aktiivsust ja kogemusi teistes purjetamisvaldkondades.

Arvestab muud asjakohast informatsiooni.

Litsents ja teooriatest kehtivad 4 aastat.

Otsuse tegemisel EJL poolt määratud atesteerimiskomisjon

VK



 Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid)
- KVK – 4 klubivõistlust + 2 vabariiklikku võistlust
- RVK – 4 klubivõistlust + 4 vabariiklikku võistlust

 Seminaritsükli läbimine

 Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Vahekohtuniku litsentsi pikendaja peab täitma 4 aasta jooksul enne kordus-
atesteerimise taotluse esitamise aasta 1.maid või 1.oktoobrit

Nõuded litsentsi tähtaja pikendamiseks
VK



Litsentsi kehtivuse lõppemine

Kehtivuse kaotanud Klubi kategooria vahekohtuniku litsentsi taastamiseks peab 
taotleja täitma kõiki esmataotlejale esitatud tingimusi.

Rahvusliku kategooria vahekohtunik, kelle litsents on ületanud kehtivuse tähtaja, 
taandatakse automaatselt Klubi kategooria tasemele.

Rahvusliku kategooria taastamiseks peab taotleja täitma kõiki kategooria tõstmise 
tingimusi.

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, kaotab litsents kehtivuse.

VK



Litsentsi kehtivuse pikendamise 
eriolukord

Arvestades kandidaadi eelnevat aktiivsust ametnikuna ning osaletud võistluste 
suurusjärku, vm. olulisi argumente, teha eriotsuse, pikendades litsentsi:
 12 kuuks
 Täismahus 4 aastaks

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, võib EJL poolt määratud 
atesteerimiskomisjon

VK



Mõõtja litsents
(M)



Nõuded litsentsi esmaseks taotlemiseks

Klubi, klassiliidu või EJL soovitus

Täidab EJL Varustuse inspektori reglementi  (avaldatud EJL kodulehel)

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

M

Nõuded, mida Mõõtja litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 
1.maid või 1.oktoobrit



Nõuded litsentsi kategooria tõstmiseks

Seminaritsükli läbimine

Täidab EJL Mõõtja reglementi (avaldatud EJL kodulehel)

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Mõõtja litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 1.maid või 
1.oktoobrit

M



Seminarid

 Varustuse inspektor (VI) 15 tundi

 Rahvuslik mõõtja (RM) 30 tundi

Nõutav koolitustundide arv

M



Seminari programm

World Sailing’u mõõtjate programmi tutvustus
RRS ja Purjetamisvarustuse reeglid
Praktilised juhised mõõtja tööks võistlustel
Mõõtjate tehniline varustus
Võistlusteade
Purjetamisjuhised
Erinevad dokumentide vormid

Mõõtjate seminari temaatika

M



Teooriatest

 Varustuse inspektor   70 %

 Rahvuslik mõõtja 80 %

Testi läbimiseks nõutav õigete vastuste osakaal

M



Praktika

 Varustuse inspektor
3 vabariiklikku võistlust mõõtja või peamõõtja juhendamisel

 Rahvuslik mõõtja

4 vabariiklikku võistlust s.h. 2 PM

Nõutav võistlustöö kogemus viimase 4 aasta jooksul. (Arvestamise aluseks on EJL’i esitatud 
võistlusraportid)

M



Praktika

Personaalne võistlusametniku raport (esmane/kõrgem + pikendamine)
Tegevuse ja võistluse ülevaade ja statistika – esitatakse e-posti teel peale iga võistlust. Kogutakse 
kandidaadi isiklikku faili. Vastav vorm EJL’st.

Soovitus peamõõtjalt, peavõistlusjuhilt või võistluse direktorilt (esmane/kõrgem)
Hinnang kandidaadi tegevuse, oskuste ja isikuomaduste kohta. Peamõõtja, peavõistlusjuht või 
võistluste direktor saadab EJL’i originaali ning kandidaat koopiad koos taotlusega 1.maiks või 
1.oktoobriks. Vastav vorm.

Taotlus kategooria saamiseks või pikendamiseks
Alus kandidaadi atesteerimiseks. Esitatakse hiljemalt iga aasta 1.maiks või 1.oktoobriks. Vastav 
vorm.

EJL’le esitatav dokumentatsioon, sõltuvalt kas taotletakse kategooriat (esmane või kõrgem) 
või selle pikendamist

M



Atesteerimine

Arvestab kandidaadi taotletava kategooria nõuetele vastavust.

Arvestab kandidaadi esitatud võistlusraporteid ja soovitusi võistlusjuhtidelt.

Arvestab kandidaadi aktiivsust ja kogemusi teistes purjetamisvaldkondades.

Arvestab muud asjakohast informatsiooni.

Litsents ja teooriatest kehtivad 4 aastat.

Otsuse tegemisel EJL poolt määratud atesteerimiskomisjon

M



 Praktiline töö võistlustel
- VÜ – 3 vabariiklikku võistlust
- RM – 4 vabariiklikku võistlust s.h. 2 PM

 Seminaritsükli läbimine

 Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Mõõtja litsentsi pikendaja peab täitma 4 aasta jooksul enne kordusatesteerimise 
taotluse esitamise aasta 1.maid või 1.oktoobrit

Nõuded litsentsi tähtaja pikendamiseks
M



Litsentsi kehtivuse lõppemine

Kehtivuse kaotanud Varustuse inspektori kategooria litsentsi taastamiseks peab 
taotleja täitma kõiki esmataotlejale esitatud tingimusi.

Rahvusliku kategooria mõõtja, kelle litsents on ületanud kehtivuse tähtaja, 
taandatakse automaatselt Varustuse inspektori kategooria tasemele.

Rahvusliku kategooria taastamiseks peab taotleja täitma kõiki kategooria tõstmise 
tingimusi.

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, kaotab litsents kehtivuse.

M



Litsentsi kehtivuse pikendamise 
eriolukord

Arvestades kandidaadi eelnevat aktiivsust ametnikuna ning osaletud võistluste 
suurusjärku, vm. olulisi argumente, teha eriotsuse, pikendades litsentsi:
 12 kuuks
 Täismahus 4 aastaks

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, võib EJL poolt määratud 
atesteerimiskomisjon

M



Võistlussekretäri litsents
(VS)



Nõuded litsentsi esmaseks taotlemiseks

Klubi, klassiliidu või EJL soovitus

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest + praktika ülesanne

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

VS

Nõuded, mida Võistlussekretäri litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise 
aasta 1.maid või 1.oktoobrit



Nõuded litsentsi kategooria tõstmiseks

Seminaritsükli läbimine

Teooriatest

Praktiline töö võistlustel (EJL’i esitada võistlusraportid + 3 soovitust)

Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Võistlussekretäri litsentsi kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne taotlemise aasta 
1.maid või 1.oktoobrit

VS



Seminarid

 Klubi võistlussekretär  (KVS) 15 tundi

 Rahvuslik võistlussekretär (RVS) 30 tundi

Nõutav koolitustundide arv

VS



Seminari programm

Võistlusreeglid, definitsioonid

Võistluste ettevalmistamine

Võistlejate registreerimine

Regatibüroo – võistlejate toetamine

Suhtlemine mõõtjate, võistlusjuhtide ja 
protestikomiteega

Sekretäride töö enne võistlussõite

Sekretäride töö merel

Sekretäride töö merelt tulles

Võistluste kokkuvõte

Protestid ja heastamised

Tulemuste arvestamise programmi kasutamine

Võistlussekretäri seminari temaatika

VS



Teooriatest

 Klubi võistlussekretär   70 %

 Rahvuslik võistlussekretär 80 %

Testi läbimiseks nõutav õigete vastuste osakaal

VS



Praktika

 Klubi võistlussekretär
4 klubivõistlust + 
1 vabariiklik võistlus

 Rahvuslik võistlussekretär

4 klubivõistlust s.h. 2 PVS + 
3 vabariikliku võistlust s.h. 1 PVS

Nõutav võistlustöö kogemus viimase 4 aasta jooksul. (Arvestamise aluseks on EJL’i esitatud 
võistlusraportid)

VS



Praktika

Personaalne võistlusametniku raport (esmane/kõrgem + pikendamine)
Tegevuse ja võistluse ülevaade ja statistika – esitatakse e-posti teel peale iga võistlust. Kogutakse 
kandidaadi isiklikku faili. Vastav vorm EJL’st.

Soovitus peavõistlussekretärilt, peavõistlusjuhilt või võistluse direktorilt 
(esmane/kõrgem)
Hinnang kandidaadi tegevuse, oskuste ja isikuomaduste kohta. Peavõistlussekretär, 
peavõistlusjuht või võistluste direktor saadab EJL’i originaali ning kandidaat koopiad koos 
taotlusega 1.maiks või 1.oktoobriks. Vastav vorm.

Taotlus kategooria saamiseks või pikendamiseks
Alus kandidaadi atesteerimiseks. Esitatakse hiljemalt iga aasta 1.maiks või 1.oktoobriks. Vastav 
vorm.

EJL’le esitatav dokumentatsioon, sõltuvalt kas taotletakse kategooriat (esmane või kõrgem) või 
selle pikendamist

VS



Atesteerimine

Arvestab kandidaadi taotletava kategooria nõuetele vastavust.

Arvestab kandidaadi esitatud võistlusraporteid ja soovitusi võistlusjuhtidelt.

Arvestab kandidaadi aktiivsust ja kogemusi teistes purjetamisvaldkondades.

Arvestab muud asjakohast informatsiooni.

Litsents ja teooriatest kehtivad 4 aastat.

Otsuse tegemisel EJL poolt määratud atesteerimiskomisjon

VS



 Praktiline töö võistlustel
- KVS – 4 klubivõistlust + 2 vabariiklikku võistlust
- RVS – 4 klubivõistlust + 4 vabariiklikku võistlust

 Seminaritsükli läbimine

 Taotlus EJL’le 1.maiks või 1.oktoobriks

Nõuded, mida Võistlussekretäri pikendaja kandidaat peab täitma 4 aasta jooksul enne 
kordusatesteerimise taotluse esitamise aasta 1.maid või 1.oktoobrit

Nõuded litsentsi tähtaja 
pikendamiseks

VS



Litsentsi kehtivuse lõppemine

Kehtivuse kaotanud Klubi kategooria võistlussekretäri litsentsi taastamiseks peab 
taotleja täitma kõiki esmataotlejale esitatud tingimusi.

Rahvusliku kategooria võistlussekretär, kelle litsents on ületanud kehtivuse 
tähtaja, taandatakse automaatselt Klubi kategooria tasemele.

Rahvusliku kategooria taastamiseks peab taotleja täitma kõiki kategooria tõstmise 
tingimusi.

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, kaotab litsents kehtivuse.

VS



Litsentsi kehtivuse pikendamise 
eriolukord

Arvestades kandidaadi eelnevat aktiivsust ametnikuna ning osaletud võistluste 
suurusjärku, vm. olulisi argumente, teha eriotsuse, pikendades litsentsi:
 12 kuuks
 Täismahus 4 aastaks

Kui litsentsi pikendamise nõuded ei ole täidetud täies mahus, võib EJL poolt määratud 
atesteerimiskomisjon

VS



Võistlusametnike 
tasustamise tingimused



Tasu suurus sõltub

 Litsentsi kategooriast

 Ametikohast võistlusel



Päevatasu baassumma

50 €/päev

Võistlusametnike arvestuslik päevatasu baassumma (NETO)



Päevatasu koefitsient ja summad

 Klubi võistlusametnik 1,0 50,00 €
 PVJ, PKE, PVK, PM, PVS 1,5 75,00 €

 Rahvuslik võistlusametnik 1,5 75,00 €
 PVJ, PKE, PVK, PM, PVS 2,0 100,00 €

 Rahvusvaheline võistlusametnik 2,0 100,00 €
 PVJ, PKE, PVK, PM, PVS 2,5 125,00 €

Võistlusametniku päevatasu KOEFITSIENT ja SUMMA vabariiklikel võistlustel sõltuvalt ametist 
ja litsentsi kategooriast (tasutakse kas rahas ja/või kulusid kompenseerides – transport, toit, 
elamine, jms.) 



Küsimused või ettepanekud on teretulnud

kohtunik@puri.ee

Eesti Jahtklubide Liit
Võistlusametnike komisjon


