
EUL-i KOHTUNIKE KOGU KOOSOLEK 
14. septembril 2022. a. Tallinnas, EUL koosoleku ruumis (Tondi 84, 11316 Tallinn), algus kl. 
13:30. 
 
Kutsutud: FINA referiid ja starterid, peasekretär Pille Tali. 
 
Osalesid: Toomas Kleesment (FINA#21), Mihhail Strungar (FINA#20), Oleg Labzin (EUL-i 
kohtunik), Sergei Mihhailov (EUL-i kohtunik) ja peasekretär Pille Tali ning Zoomis Eric Roots 
(FINA#20) ja Andrei Divissenko (FINA#21). 
 
Ei osalenud: Kaire Indrikson (FINA#20) ja Igor Prussakov (EUL-i kohtunik). 
 
Päevakord: 
1. Võistluskalender 2022. 
2. Vastutavate kohtunike ja praktikantide määramine Eesti tiitlivõistlustele 2022. aasta 

sügis-talviseks perioodiks. 
3. FINA/EUL-i kohtunikud ja kandidaadid seisuga 14.09.2022. 
4. FINA/EUL-i kohtunike litsentseerimine 2022. a. seisuga. 
5. Kohtunike tasud hooajal 2023. 
6. Kohtunike riietus hooajal 2023. 
7. Kohtunike koolitused 2023. a. 
8. Välisriigist kohtunike kaasamine kohalikel võistlustel. 
9. FINA reeglite muudatuste ettepanekud (töömaterjalid lisatud manusena). 
10. FINA reeglite uuendamine ja tõlkimine 2023. aastal, erinevate blankettide 

(mahavõtmised, parandused, teateujumised, DQ kaardid, ringilugemise kaardid vms) 
korrastamine ja täiendamine. 

11. Kohtunike kohustused ja õigused võistlustel. 
 
Otsused: 
 
1. Võistluskalender 2022. 
EUL-i tiitlivõistluste võistluskalendri ülevaatamine. 
 

Oktoober 2022 Nimetus Koht Korraldaja Ujula 

15.10.   Noortesarja IV etapp Tallinn KUK 25 m 

November 2022 Nimetus Koht Korraldaja Ujula 

25.11. 27.11. Eesti lühiraja meistrivõistlused Kohtla-Järve EUL/UK Aktiiv 25 m 

Detsember 2022 Nimetus Koht Korraldaja Ujula 

03.12.   Noortesarja finaal Kohtla-Järve EUL/UK Aktiiv 25 m 

20.12. 22.12. 
Eesti juunioride ja noorte lühiraja 
meistrivõistlused 

Tallinn (Sõle) EUL/KUK 25 m 

 
2. Vastutavate kohtunike ja praktikantide määramine Eesti tiitlivõistlustele 2022. 
aasta sügis-talviseks perioodiks. 
 
Noortesarja IV etapp – korraldaja (KUK) määrab ise FINA kohtuniku võistluse järel-
vaatamiseks. 
Eesti lühiraja meistrivõistlused – vastutav FINA referii Toomas Kleesment, EUL-i referii 
Sergei Mihhailov, FINA starterid Andrei Divissenko (1-3 osa) ja Eric Roots (4-6 osa). 
Noortesarja finaal – korraldaja (UK Aktiiv ), vastutav EUL-i referii Sergei Mihhailov, FINA 
starter Andrei Divissenko. 
Eesti juunioride ja noorte lühiraja meistrivõistlused – vastutav FINA referii Toomas 
Kleesment, EUL-i referii Sergei Mihhailov, FINA starterid Andrei Divissenko (1-3 osa) ja Eric 
Roots (4-6 osa). 



 
3. FINA/EUL-i kohtunikud ja kandidaadid seisuga 14.09.2022. 
 
FINA#20 (01.01.2019-31.12.2022) 
https://www.fina.org/swimming/officials  
Kaire Indrikson, Referii 
Mihhail Strungar, Referii 
Eric Roots, Starter 
 
FINA#21 (01.01.2021-31.12.2024) 
https://www.fina.org/swimming/officials  
Toomas Kleesment, Referii 
Andrei Divissenko Starter 
 
EUL-i kohtunikud 2021-2024 
Oleg Labzin, referii 
Sergei Mihhailov, referii 
Igor Prussakov, starter 
 
Seisuga 14.09. on dokumendid esitanud: 
S. Mihhailov – soovib saada FINA referii nimekirja#22 (01.01.2023-31.12.2027) 
M. Strungar – soovib saada FINA referii nimekirja#22 (01.01.2023-31.12.2027) 
 
4. EUL/FINA kohtunike litsentseerimine 2022 seisuga. 

 
EUL võtab vastu kuni 20.09.2022 EUL kohtunike poolt täidetud blanketid nendelt kohtunikelt, 
kes soovib kandideerida FINA kohtunike listi #22. 
Nõuded: 
Viimate 4 aasta jooksul on kandidaat (olemasolevad ja tulevased) läbinud praktikat EUL-i 
tiitlivõistlustel, läbinud 16 tunnilise FINA ja/või EUL-i kohtunike koolituse, esitanud EUL-ile 
täidetud ankeedi. 
Kord: 

1. Kohtunike kogu liikmed annavad oma hinnangu (toimub salajane hääletus, mis on 
otsustatud 14.09. toimunud kohtunike kogu koosolekul) kandidaatidele, hääletades iga 
esitatud kandidaati eest eraldi ning arvestades, kas antud kandidaadil on piisavalt 
teadmisi ja oskusi olla FINA nimekirjas #22, või mitte. 

2. Kinnitatud kohtunike kogu poolt FINA nimekirja #22 kohtunikud peavad saama EUL-i 
juhatuse poolt kinnituse, mille järgselt esitab EUL-i büroo kinnitatud kohtunikud FINA-
le. 

FINA võtab EUL-i poolt kinnitatud kohunike kandidaate nimekirja #22 kuni 30.09.2022. 
 
5. Kohtunike tasud hooajal 2023. 

 
Kohtunike kogu arutas võimalikke kohtunike hüvitisi ja leidis, et samade summadega nagu oli 
määratud 2022. a. võib arvestada ka 2023. a. 
FINA kohtunikele kompenseeritakse lähetuskulud – majutus ja/või transport kuludokumendide 
alusel. 
Ettepanekud EUL-i 2023. aasta eelarvesse: 

• Pöördekohtunikud – 15 eur/võistlusosa 
• Ajamõõtjad, vahetuste ülem – 20 eur/võistlusosa 
• Vanemajamõõtja – 25 eur/võistlusosa 
• Teadustaja – 40 eur/võistlusosa 
• EUL-i kohtunik (referii) – 50 eur/võistlusosa 
• EUL-i kohtunik (starter) – 40 eur/võistlusosa 
• FINA referii – 65 eur/võistlusosa, praktikant – tasuta 

https://www.fina.org/swimming/officials
https://www.fina.org/swimming/officials


• FINA starter – 50 eur/võistlusosa, praktikant - tasuta 
• Stiilikohtunik – 25 eur/võistlusosa 
• Kohtunike brigaadi komplekteerimise eest lisatasu 50 eur/võistlus. 
 

6. Kohtunike riietus hooajal 2023. 

 
EUL tagab, et kõigil EUL-i ja FINA kohtunikel peavad olema kohtunike riided. 
FINA kohtunike riietus: 2 punast polosärki FINA ja EUL-i logoga ja lühikesed püksid. 
EUL-i kohtunike riietus: 1 punane särk EUL-i logoga ja lühikesed püksid. 
FINA praktikantidele punased särgid EUL-i logoga võistlusosade ajaks. 
Koosolekul oli otsustati, et võimalusel otsida kohtunikele tumedat värvi pikad püksid lühikeste 
pükste asemele. EUL otsib/pakub erinevaid variante 2022. a. eesti meistrivõistlusteks. 
 
7. Kohtunike koolitused 2023 

 
Kohtunike kogu soovib korraldada 2022. a. jooksul koostöös EUL-i kutsekomisjooniga 16 
tunnilise kohtunike koolituse (EKR 4 raames). S. Mihhailovi tegi ettepaneku korraldada 
koolitus seekord vene keeles. 
 
8. Välisriigist kohtunike kaasamine kohalikel võistlustel 

 
Arutati võimalus kaasata võistlustele FINA kohtunike välisriigist. Enamus kohtunike kogu 
liikmeid pooldas pakkuda välisriigi FINA kohtunikele võimalust teha tööd EUL-i võistlustel 
juhul, kui meil tekib endal FINA kohtunikest puudus. Pigem eelistada meie endi kohtunikke. 
 
9. FINA reeglite muudatuste ettepanekud (töömaterjalid lisatud manusena). 

 
Kohtunike kogu tutvust muudatuste ettepanekutega ja nõustus nendega. Lisaettepanekuid 
EUL-i kohtunike kogu poolt ei esitatud. 
 
10. FINA reeglite uuendamine ja tõlkimine 2023. aastal, erinevate blankettide 

(mahavõtmised, parandused, teateujumised, DQ kaardid, ringilugemise kaardid 

vms.) korrastamine ja täiendamine. 

 
Kohtunike kogu palus T. Kleesmentil teha vajalikud parandused www.swimming.ee olevas 
FINA reeglite dokumendis, samas lisada/täiendada võistluste läbiviimiseks vajalikud 
blankettid. 
 
11. Muud küsimused 

 
Kohtunike kogu esitab 15.06.2022 toimunud koosoleku ettepanelud EUL-i juhatusele 
kinnitamiseks. 
 
15.06.2022 
Osalesid Mihhail Strungar, Toomas Kleesment ja Pille Tali ning Zoomis Kaire Indrikson, Eric 
Roots. 
Puudus etteteatamisel Andrei Divissenko. 
 
PÄEVAKORD: 
1. FINA kohtunike kohustused ja õigused enne EULI võistlusi ja EULi võistluste ajal. 

 
ARUTELUD JA OTSUSED: 



EULi peasekretär Pille Tali kutsus kokku EUL-i FINA kohtunikud (referiid ja starterid), et 
arutada läbi, panna kirja ja viia sisse FINA kohtunike õigused ja kohustused EULi võistluste 
eelselt ja võistluste ajal. 
 

1. Väljavõte FINA reeglitest. 

VÕISTLUSTE KORRALDAMINE 

SW 1.1 Juhtorgani* poolt määratud korralduskomitee** jurisdiktsioonile allub kõik, mis ei ole 
reeglitega antud referii, kohtunike või muude ametnike pädevusse, ning tal on õigus lükata 
edasi võistlusi ja anda juhtnööre vastavalt reeglitele, mis teatud ala läbiviimiseks on heaks 
kiidetud. 
*- loe EUL-i juhatus 
**- loe EUL-i büroo ja korraldav klubi 

KOHTUNIKUD  
SW 2.1 Referii 

SW 2.1.1 Referiil on kõigi kohtunike tegevuse üle täielik kontroll ja mõjuvõim, mille abil ta 
kiidab heaks nende määramisi ning juhendab neid kõigis antud võistlustega seotud 
küsimustes või määrustikes. Ta tagab kõigi FINA reeglite ja otsuste täitmise ning teeb otsused 
kõigis küsimustes, mis puudutavad kokkutulnute tegelikku käitumist, ala või võistlust ja 
lõplikku lahendust osas, mida reeglid ei kajasta. 
SW 2.1.2 Referii võib võistlustesse mistahes hetkel sekkuda, tagamaks FINA reeglite järgimist, 
ja ta on otsustaja kõigis protestides seoses käimasoleva võistlusega. 
SW 2.1.3 Kui kasutatakse finišikohtunikke ilma kolme (3) digitaalstopperita, otsustab vajaduse 
korral referii kohtade üle. Automaatse ajavõtu seadme olemasolu korral ja kasutamisel tuleb 
selle osas konsulteerida vastavalt punktis SW 13 öeldule. 
SW 2.1.4 Referii tagab selle, et kõik vajalikud kohtunikud oleksid võistluse ajal oma kohtadel. 
Ta võib määrata igale puuduvale, tegevusvõimetule või mittetõhusaks peetud kohtunikule 
asendaja. Ta võib vajaduse korral määrata ka täiendavaid kohtunikke. 
SW 2.1.5 Iga ala alustamisel annab referii võistlejatele märku lühikese vilede seeriaga, 
kutsudes neid võtma ära kõiki riietusesemeid peale ujumisriiete, millele järgneb pikk vile, mis 
tähendab, et võistlejad peavad võtma sisse kohad stardiplatvormidel (või seliliujumise ja 
kombineeritud teateujumise korral minema otse vette). Teine pikk vile peab viima 
seliliujumise ja kombineeritud teateujumise ujujad viivitamatult stardipositsioonidele. Kui 
ujujad ja kohtunikud on stardiks valmis, annab referii lähetajale väljasirutatud käega märku, 
et ujujad on lähetaja kontrolli all. Käsi peab jääma välja sirutatuks hetkeni, mil start on antud. 
SW 2.1.6 Enne stardisignaali valelähte diskvalifitseerimisel peavad selles olema veendunud ja 
seda kinnitanud mõlemad, nii starter kui ka referii. 
SW 2.1.7 Referii diskvalifitseerib iga ujuja mistahes reeglite rikkumise korral, mida ta isiklikult 
täheldanud on. Referii võib iga ujuja diskvalifitseerida ka iga rikkumise korral, millest talle on 
teatanud teised volitatud ametnikud. Kõigi diskvalifitseerimise juhtude kohta teeb otsuse 
referii. 
 
Sellest tulenevalt ei puuduta FINA kohtunike töö võistluste eelnevat perioodi (juhendi 
koostamist, ülesandmisi jne.), vaid ainult võitluste ajal tehtavat tööd. 
Küll aga lepiti kokku, et TrKJuhatuse poolt koostatud EUL-i tiitlivõistluste juhendid saata enne 
kinnitamist ka FINA kohtunikele ettepanekute/paranduste tegemiseks. 
 

2. Referiide tööaeg algab soojendusujumisega ning lõppeb 30min pärast võistlusosa 
lõppu. 



3. Ühel võistlusosal saab olla üks referii, referiide tegutsemine erinevate võistlusosade 
vahel peab olema eelnevalt EUL-i bürooga kooskõlastatud. 

4. EUL-i büroole esitatud kohtunike nimekiri peab jõudma ka antud võistluste referiidele. 
5. Referii peab vajadusel organiseerima puuduvate/mittepädevate kohtunike 

asendamise ka jooksvalt. 
6. Referii peab kontrollima, jälgima ja vajadusel parandama kohtunike tegevust ja 

määratud asukohti kogu võistlusosa jooksul. 
7. Referii peab jälgima võistluste kulgemist vastavalt stardiprotokollidele. 
8. Referiil peab olema kokku lepitud omavaheline suhtlemine kohtunikega 

(sidevahendid, märguanded vms) 
9. Referii peab lisaks suulisele rikkumise edastamisele kohtunikelauale, tegema kirjaliku 

märkme ja oma stardiprotokolli. 
10. Protestide esitamine ja menetlemine. 

- Hiljemalt 30 min jooksul peab olema esitatud protest vastaval blanketil LISA 1 
- Referii peab kinnitama esitatud protesti ja tasutud protestisumma kirjalikult. 
- Referii peab langetama otsuse viivitamatult ja edastama otsuse kõikidele 

osapooltele, ka korraldajale 
- Kui protestiesitaja ei ole otsusega nõus, läheb otsustamine edasi EULi 

apellatsioonikohtusse (EUL-i võistluste Üldjuhend p. 11) 
11. Kohtunikud peavad andma reeglite rikkumistest referiile teada ainult enda 

kohtunikukohustuse ja ülesande osas. 
12. Referiid ja kohtunikud peavad olema võistlustel erapooletud. 
13. Kui lahendust vajav olukord ei ole fikseeritud ühegi dokumendiga, langetada otsus 

alati sportlase/klubi kasuks. 


