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EKFL kohtunike määrustik 2018.a.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi liidu litsentseeritud kohtunik lähtub oma tegevuses EKLFi Põhikirjast,
Kodukorrast ja kohtunike määrustikust.
EKFL kohtunike määrustiku eesmärk on reguleerida EKFLi kohtunike tegevust. Selleks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

määratleb ära kohtunike vabariikliku litsentsi saamise ning hoidmise alused
määratleb rahvusvahelise litsentsi saamise nõudeid ja hoidmise aluseid
kirjeldab rahvusvahelise litsentsi kategooriaid
kehtestab EKV ja EMV kohtunike paneeli kokku panemise tingimused hooajaks valitud
peakohtunikule
piiritleb tähtaegadega peakohtuniku võistluste ettevalmistuste ajad, mille hulgas on
kohtunike paneeli kokku panemine, võistlusjuhendi koostamine jne
loetleb peakohtuniku ülesanded võistluste ajal
loetleb kohtunike ülesanded enne võistlust ja võistluste ajal olles paneelis ja üldised
käitumise reeglid
kirjeldab nõudeid riietusele kohtunikuks olemisel

Määrustikku on võimalik täiendada jooksvalt, aga mitte tihedamini, kui kaks korda kalendriaastas.
Ettepaneku määrustiku täienduseks teeb kohtunike komisjon ja kinnitab EKFL juhatus.
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1. Eesti vabariikliku kohtuniku litsentsi omandamine ja säilitamine
Eesti vabariikliku kohtuniku litsentsi saamise eelduseks on, et isik oleks:
a. vähemalt kaheksateistkümne (18) aastane
b. räägiks ja saaks aru eesti keelest kohtunike tööks vajalikus mahus

1.1. Vabariikliku kohtuniku litsentsi omandamine
Vabariikliku kohtuniku litsentsi omandamiseks peab:
a. Läbima EKFL-i poolt korraldatud kohtunike koolituse, mis toimub vähemalt kahel korral
aastas enne Eesti karikavõistlust (EKV) ja enne Eesti meistrivõistlust (EMV). Koolituse kulud
katab litsentsi taotleja.
b. Esitama vabas vormis avalduse EKFL-i peasekretäri kaudu kohtunike komisjonile vähemalt
kolm nädalat enne EKV-d või EMV-d.
c. Sooritama positiivsele tulemusele testhindamise EKV-l või EMV-l
a. Testi sooritades on keelatud:
i. Abivahendite kasutamine sh telefoni kasutamine
ii. Spikerdamine
iii. Pildistamine/filmimine
iv. Rääkimine teiste testi sooritajatega aga samuti ka teiste isikutega
v. Võistlejate kommenteerimine ja nende üle arutamine
vi. Teiste kohtunike või kolmandate isikute abi kasutamine
Peale nõutavate protseduuride positiivset sooritust, kantakse isik EKFL-i kodulehel olevasse
kohtunike registrisse.

1.2. Vabariikliku kohtuniku litsentsi säilitamine
Kohtuniku litsentsi säilitamiseks peab:
a. Olema hinnanud kahe (2) aasta jooksul vähemalt kahte (2) võistlust alates litsentsi saamise
hetkest
b. Osalema vähemalt korra (1) aastas EKFL-i poolt korraldataval kohtunike koolitusel
c. Allkirjastama iga kalendriaasta alguses „EKFL-i kohtunike kinnituse“ dokumendi ja edastama
selle läbi peasekretäri kohtunike komisjonile.
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2. Rahvusvahelise kohtuniku litsentsi omandamine, säilitamine ja tõstmine
Rahvusvahelise litsentsi omandamise eelduseks on, et kohtunik:
a. omab Eesti vabariiklikku kohtuniku litsentsi, on hinnanud vähemalt ühel EKFLi
ametlikul võistlusel (Eesti karikavõistlused või Eesti meistrivõistlused) ja on täitnud
muid kõiki vabariiklikuks kohtunikuks olemise nõudeid
b. puudub kehtiv distsiplinaarkaristus
2.1. Rahvusvahelise kohtuniku litsentsi omandamine
Rahvusvahelise kohtuniku litsentsi omandamiseks peab:
a. Esitama vabas vormis taotluse läbi peasekretäri kohtunike komisjonile ja saama vastava
nõusoleku
b. Sooritama vastavalt IFBB ametlike reeglitele testhindamise IFBB rahvusvahelistel võistlustel,
mis on kontrollitav IFBB peakohtuniku poolt; ning olema eelnevalt läbinud IFBB poolt
korraldatud rahvusvahelise kohtuniku koolituse.
c. Katma ise oma kulud seoses rahvusvahelise litsentsi saamisega
a. EKFL võib katta osaliselt või täielikult vastavad kulud, kui on eelarvelisi vahendeid
ning kohtunike komisjon on teinud juhatusele vastava ettepaneku ja selle on
kinnitanud juhatus. Kusjuures hüvitamine toimub võimalusel ainult juhul, kui test on
sooritatud positiivselt.
2.2. Rahvusvahelise kohtuniku litsentsi säilitamine ja tõstmine
Rahvusvahelise kohtuniku litsentsi säilitamiseks või tõstmiseks peab:
a. Osalema kolme (3) aasta jooksul vähemalt ühel IFBB peakohtuniku poolt korraldataval
seminaril
b. Hindama üheksal (9) rahvusvahelisel võistlusel kolme (3) aasta jooksul või kolmel (3)
rahvusvahelisel võistlusel ühe (1) aasta jooksul
c. Igal kalendriaastal on tasutud litsentsi tasu IFBB-le vastavalt IFBB poolt kehtestatud
hinnakirjale
d. Taseme tõstmiseks peab kohtunik hindama kaheteistkümnel (12) rahvusvahelisel võistlusel
kahe (2) aasta jooksul või kolmel (3) rahvusvahelisel võistlusel ühe (1) aasta jooksul kolm (3)
aastat järjest
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3. Rahvusvahelise litsentsi kategooriad
IFBB on rahvusvaheliste kohtunike tasemed määratlenud C, B ja A kategooriateks. Rahvusvahelise
litsentsi kõige madalam tase on C ja kõrgeim A. Tasemete omandamine ja säilitamine on toodud ära
punktis 2.
Tasemed näitavad kohtunike üldist praktilist kogemust ja võistluste hindamiste hulka teatud
ajavahemikus. A-kategooria kohtunikud omavad õigust hinnata IFBB ElitePro võistlusi.
4. Eesti karikavõistluste ja Eesti meistrivõistluste kohtunike paneeli kokku panemise alused
EKFL-i kohtunike kogu poolt valitud ja juhatuse poolt kinnitatud peakohtunik on kohustatud EKV ja
EMV kohtunike paneeli kokku panemisel lähtuma järgmistest nõuetest:
a. Paneel peab koosnema minimaalselt seitsmest (7) kohtunikust ja maksimaalselt üheksast
(9) kohtunikust
b. Seitsmese paneeli puhul:
a. Üks (1) väliskohtunik (teisest riigist rahvusvahelist litsentsi omav kohtunik)
b. Kolm (3) rahvusvahelist litsentsi omavat kohtunikku
c. Ülejäänud peavad omama vähemalt vabariiklikku litsentsi
c. Üheksase paneeli puhul:
a. Kaks (2) kohtunikku paneelist peaks olema väliskohtunikud (teiste riikide
rahvusvahelist litsentsi omavad kohtunikud)
b. Neli (4) kohtunikku kogu paneelist, kes reaalselt hindavad, peavad omama
rahvusvahelist litsentsi
c. Ülejäänud peavad omama vähemalt vabariiklikku litsentsi
d. Kohtunike paneel on osaliselt dubleeritud, et tagada maksimaalselt objektiivne
hindamine
e. Kohtunike paneel/-id on kinnitamiseks esitatud peakohtuniku poolt kohtunike
komisjonile

5. EKV ja EMV ettevalmistusperioodi tähtajad võistluste peakohtunikule
Selleks, et EKV ja EMV korraldamine sujuks, on vaja kehtestada ettevalmistusperioodile tähtajad,
millest kinni pidamine loob vajalikud eeldused võistluste läbiviimisel võimalikult väikesteks tõrgeteks
ja tagasilöökideks.
Tähtajad:
5.1. Võistlusjuhend on koostatud nelikümmend viis (45) päeva enne võistlust
a. Võistlusjuhend on valmis, kooskõlastatud kohtunike komisjoniga ja saadetud juhatusele
kinnitamiseks
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5.2. Kohtunike paneelis olevate kohtunikega on saadud kokkulepe kolmkümmend (30) päeva
enne võistlust
a. Kohtunike komisjon on saanud peakohtuniku käest paneeli nimekirja ja kinnitab oma
otsusega vähemalt kakskümmend üks (21) päeva enne võistlust
5.3. Kohtunike tööks vajalikud materjalid/vahendid on koostöös peasekretäriga üle vaadatud ja
valmis pandud seitse (7) päeva enne võistlust
5.4. Võistlejate registreerimiseks vajalikud vahendid/materjalid on valmis pandud seitse (7) päeva
enne võistlust
5.5. Kohtunike paneel on instrueeritud võistluspäeval enne võistlust
5.6. Lavavalgus ja võistlejate paiknemine laval on kontrollitud võistluspäeval enne võistlust
5.7. Võimalusel on võistlejatele (kellel soov) läbi viidud kiire ja asjakohane lava presentatsioon
võistluspäeval enne võistlust
5.8. Võistlejate registreerimine on tehtud enne võistlust vastavalt võistlusjuhendis määratud ajal
6. Peakohtuniku ülesanded võistluste ajal
6.1. Peakohtunik viib läbi võistlust, öeldes võistlejatele käsklusi, kasutades lavakohtuniku abi
6.2. Peakohtunik otsustab millistes kategooriates on vaja kohtunikel koostada võistlejate top 5
leht ja informeerib sellest kohtunikke
6.3. Peakohtunik teeb väljakutseid arvestades kohtunikelt saadud top 5 hindelehti ning arvestab
väljakutse tegemisel ka oma top 5-ga
6.4. Vajadusel korrigeerib võistlejate poseerimist lavakohtuniku abiga ja teeb muid märkusi nt
grimmi osas jms.
6.5. Peakohtunik vastustab testkohtunike instrueerimise eest, annab neile teada, milliseid
kategooriaid tuleb hinnata ning vastutab testkohtunike hindelehtede õigeaegse ära
korjamise eest
6.6. Peakohtunik analüüsib võistlusjärgselt kohtunike hindeid ning kontrollib testkohtunike
sooritust
6.7. Peakohtunik kõrvaldab paneelist kohtuniku, kes rikub kohtunikele esitatud nõudeid
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7. Kohtunike ülesanded ja käitumisreeglid
7.1. Kohtunikud tulevad enne võistlust kohtunike instrueerimisele peakohtuniku poolt määratud
ajal
7.2. Kohtunikud võtavad oma kohad paneelis vastavalt peakohtuniku poolt antud numbritele
7.3. Võttes koha kohtunikke paneelis, kohtunik peab täitma käitumisreeglid, mis kehtivad kogu
võistluse ajal, alustades elimineerimisvoorudega ja lõpetades finaalidega. Käitumisreeglite mitte
täitmisel võib järgneda karistus kohtunike paneelist eemaldamise vormis.
7.4. Iga kohtunik peab:
a. Olema aus, õiglane, erapooletu, objektiivne ja lähtuda oma parimale arusaamisele hindamisel,
mille aluseks on IFBB reeglid ja peakohtuniku suunised
b. Kaitsta kõikide võistlejate huvisid võrdsetel alustel
c. Austama võistlejate tundeid ja võistlusemotsioone
d. Järgima IFBB põhikirja, reegleid ja nõudeid ning tegema vabatahtlikult ja viivitamata koostööd
kõikide võistlusega seotud ametliketega nende ülesannete ja kohustuste täitmisel
e. Hoiduma teiste kohtunike või ametnike otsuste mõjutamisest ja austama nende
individuaalseid arvamusi ja otsuseid
f. Täitma oma hindamislehed selleks etteantud aja jooksul ja neid ka õigeaegselt ära andma
a. Kohtunik esitab korrektselt täidetud hindelehe peale iga kategooria lavalt lahkumist
b. kohtunik esitab võimalikult kiiresti kategooria top 5 hindelehe, kui peakohtunik on seda
palunud
7.5. Kohtunik ei tohi
a. pöörduda teise kohtuniku või kohtunike poole
b. üritada mõjutada mõne muu kohtuniku või kohtunike otsuseid
c. Pildistada hindamise ajal
d. Juhendada laval olevat võistlejat/võistlejaid
e. Hinnata olles narkootikumide või alkoholi mõju all või tarbida alkoholi sisaldavaid jooke
hindamise ajal
7.6. Lavakohtunik lähtub võistlejate paigutamisel ja parandamisel peakohtunikult tulevast
informatsioonist
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8. Kohtunike riietus
Kohtunikud on kohustatud kandma võistlustel ametlikku riietust.
8.1. Ametlik IFBB riietus meeskohtunikele kõikidel rahvusvahelistel võistlustel ja Eesti
karikavõistlustel ning Eesti meistrivõistlustel koosneb:
a. sinisest pintsakust, mis on ametliku IFBB märgiga vasaku rinnatasku peal
b. helesinisest või valgest särgist koos ametliku IFBB lipsuga
c. hallidest viigipükstest
d. mustadest sokkidest
e. mustadest kingadest
8.2. Ametlik IFBB riietus naiskohtunikele kõikidel rahvusvahelistel võistlustel ja Eesti
karikavõistlustel ning Eesti meistrivõistlustel koosneb:
a. sinisest jakist/pintsakust ametliku IFBB märgiga vasaku rinnatasku peal
b. helesinisest või valgest pluusist (ametliku IFBB lipsu optsiooniga)
c. hallist seelikust või pükstest
d. mustadest kingadest.
8.3. Peakohtunikul on õigus eemaldada paneelist kohtunikku, kes ei ole riides vastavalt ametlikke
IFBB reeglitele.
8.4. IFBB/EKFL võib otsustada nn. vaba riietuskoodi kasuks, milleks on polo T-särk IFBB logoga
vasaku rinna(poole) peal, mida võivad kanda kohtunikud, delegaadid ja teised
IFBB/EKFL ametnikud, kes töötavad võistlustel. Otsus, millal võib kanda vaba riietust,
tehakse IFBB/EKFL peakohtuniku poolt, sõltuvalt tekkinud tingimustest (kliima, palavus).
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