EESTI UJUMISLIIDU KOHTUNIKE KOGU PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1. Eesti Ujumisliidu (EUL) kohtunike kogu on EUL juhatuse poolt asutatud EUL komisjon, mille
eesmärk on koondada võistlusspordi kohtunikutööd puudutav kompetents, informatsioon ja
arvamused.
2. Komisjoni ülesanneteks on:
1) nõustada EUL juhatust, komisjone, liikmeid, treenereid ja sportlasi ujumisspordi reegleid ja
kohtunike tööd puudutavates küsimustes;
2) teha ettepanekuid EUL juhatusele kohtunike tööd puudutavate otsuste vastuvõtmiseks;
3) määrata vastutavad referiid ja starterid EUL poolt korraldatavatele võistlustele;
4) tagada Eestis toimuvatel ujumisvõistlustel ühtsed kohtunike töö põhimõtted;
5) töötada välja kohtunike litsentseerimise süsteem ja korraldada litsentside igapäevast
haldamist;
6) kohtunike järelkasvu strateegia ja selle jaoks vajaliku koolitussüsteemi väljatöötamine ja ellu
viimine;
7) võtta vastu otsuseid selles põhikirjas toodud volituste ulatuses;
8) täita muid EUL juhatuse poolt antud ülesandeid.
II KOHTUNIKE KOGU KOOSSEIS
3. Kohtunike kogu liikmed on kõik rahvusvahelise kategooria referiid, starterid ja EULi kohtunikud
4. Kohtunike kogu valib endale liikmete seast esimehe valituks saab liige, kes saab üle 50% liikmete
häälest. Esimehe kinnitab ametisse EUL juhatus. Kui valimised ebaõnnestuvad (keegi ei saa
piisavat häälteenamust), määrab esimehe EUL juhatus omal äranägemisel.
5. Esimehe volitused kehtivad olümpiatsükli lõpuni (kuupäevaliselt kuni järgmiste
suveolümpiamängude toimumise aasta 31. augustini), misjärel tuleb korraldada uued esimehe
valimised. Sama esimehe ametiaegade arv ei ole piiratud. Esimehe volitused lõppevad
ennetähtaegselt, kui ta astub vabatahtlikult ametist tagasi, kutsutakse tagasi EUL juhatuse poolt või
tema referii litsents kaotab kehtivuse. Sellisel juhul tuleb korraldada uued esimehe valimised.
III TÖÖKORD
6. Kohtunike kogu töövorm on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1
kord aastas.
7. Kohtunike kogu koosoleku kutsub kokku esimees või tema poolt määratud liige, informeerides
Kohtunike kogu liikmeid ja EUL peasekretäri koosoleku toimumise ajast, kohast ja esialgsest
päevakorrast vähemalt 2 nädalat ette.
8. Koosoleku võib kokku kutsuda ka iga Kohtunike kogu hääleõiguslik liige, vähemalt 5 komisjoni
lihtliiget koos või EUL juhatus. Selleks saadab koosoleku taotleja komisjoni esimehele avalduse
koosoleku kokkukutsumiseks koos soovitud päevakorrapunktide ja täiendavate materjalidega.

Komisjoni esimehel on kohustus komisjoni koosolek kokku kutsuda 4 nädala jooksul
vastavasisulise avalduse saamisest.
9. Kohtunike kogu liikmetel on õigus saata koosoleku päevakorda ettepanekuid, täiendusi ja materjale
kuni 3 päeva enne koosoleku toimumist. Juhul kui esialgsesse päevakorda on tehtud
lisaettepanekuid, saadab komisjoni esimees lõpliku päevakorra komisjoni liikmetele 3 päeva enne
koosoleku toimumist.
IV OTSUSTAMINE JA PROTOKOLLIMINE
10. Kohtunike kogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole hääleõiguslikest
liikmetest. Kui esimees ei saa ise koosolekul osaleda, peab ta määrama mõne teise hääleõigusliku
liikme ennast asendama.
11. Kohtunike kogu otsus on pädev esindama komisjoni, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalevatest hääleõiguslikest liikmetest. Erandiks on FINAle esitatav rahvusvahelise kategooria
referiide ja starterite litsentside nimekirja ettepanek, mille puhul on vajalik üle 50% koosolekul
osalevate rahvusvahelise kategooria referiide nõusolek. Nimekirja kinnitab EUL juhatus.
12. Kohtunike kogu võib vastu võtta otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kõik hääleõiguslikud liikmed elektrooniliste sidevahendite kaudu fikseerituna.
13. Kohtunike kogu koosolekud protokollitakse. Protokoll saadetakse liikmetele, EUL peasekretärile ja
teistele koosolekul osalenud isikutele 3 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokolli
õigsuse ja õigeaegse laialisaatmise eest vastutab esimees.
14. Kohtunike kogu koosolekud ja koosolekute protokollid on avalikud kõigile huvilistele ja
avaldatakse EUL veebilehel.
IV VOLITUSED
15. Kohtunike kogu otsused on soovitusliku iseloomuga EUL juhatusele ja vajavad jõustumiseks EUL
juhatuse otsust, välja arvatud käesolevas põhikirjas toodud erandid.
16. Kohtunike kogu pädevuses on:
1) kinnitada EUL poolt korraldatavate võistluste referiide, starterite ja kohtunike koosseisud
tingimusel, et nimetatud võistlustel on vastavalt FINA reeglitele võimalik täita tiitlivõistluste
norme;
2) kinnitada kohtunike tasude määrad, kui need jäävad samale tasemele varasemalt kinnitatud
määradega (tasude tõusu peab kinnitama EUL juhatus);
3) EUL kohtunike koolituskalendri koostamine ja kinnitamine ning kohtunike litsentseerimise
korra koostamine (mille lõplikult kinnitab EULi juhatus).
Käesolev põhikiri on kinnitatud EUL juhatuse poolt 20.02.2019.
Muudatusettepanekud Kohtunike kogu poolt 27.01.2021.
Muudatused kinnitatud EULi juhatuse poolt 17.02.2021

