Kinnitatud EEVL juhatuse koosolekul 17.04.2014
Täiendatud 11.09.2014

EEVL KOHTUNIKE KÄITUMISE EESKIRI

1)

Võistlustele registreeritud kohtunikud peavad:
- viibima võistluspaigas õigeaegselt, vähemalt 15 minutit enne võistluse algust (kui ei ole määratud
teisiti) ning eeltäitma raskuselementide lehed vähemalt 5 minutit enne võistluste algust;
osalema võistlustele eelnevatel koosolekutel;
kandma võistlusmäärustele vastavat riietust, mille puudumisel teeb võistluste korraldaja reegleid
rikkunud kohtunikule märkuse. Mittekohese reageerise korral on võistluste korraldajal õigus kohtunik
võistlustelt eemaldada;
hindama iseseisvalt, kõrvalist abi kasutamata; keelatud on kohtunike omavaheline vestlemine ning
hinnangute andmine;
mitte kasutama hindamise ajal audio-visuaalset tehnikat (telefonid, tahvelarvutid, jne.);
mitte sõlmima omavahelisi kokkulepped;
mitte suhtlema hindamise ajal kõrvaliste isikutega, kes võivad segada objektiivset hindamist.
täitma korrektselt ja üheselt mõistetavalt raskuselementide lehed, mis säilitatakse Eesti MV ja KV
korraldajate poolt vähemalt 6 kuud peale võistluste toimumist.

2)

Juhul, kui kohtunik ei pea kinni kõikidest eelpooltoodud nõudmistest, on võistluste korraldajal või
vastutaval (pea)kohtunikul õigus rakendada sanktsioone alljärgnevalt:
teha kohtunikule suuline märkus;
teistkordse suulise märkusega määratakse kohtunikule hoiatus (kollane kaart);
teistkordse hoiatuse puhul määratakse kohtunikule sanktsioon (punane kaart), mille kohaselt
on õigus kohtunik võistlustelt eemaldada ning asendada varukohtunikuga.
NB! Võistluste toimumise ajal on korraldajal õigus kohtunike tegevust filmida.

3)

Võistluste korraldaja teavitab EEVL sekretariaati vähemalt 3 päeva jooksul kohtunikest, kellele on
määratud sanktsioonid.

4)

Treeneritel või klubi esindajatel on õigus taotleda ainult oma õpilaste kavade raskuselementide lehtede
koopiate väljastamist 10 päeva jooksul pärast Eesti MV ja KV toimumist.

5)

Proteste ja pretensioone on õigus esitada vastavalt EEVL tegutsemiskorrale 2 nädala jooksul pärast
võistluste toimumist. Protest või pretensioon esitatakse treeneri või klubi juhtkonna poolt EEVL
sekretariaadile kirjalikult koos 50.- eurose protestimaksu tasumisega. Maksu tasumata jätmise korral
protesti ei arutata. Protesti rahuldamisel protestimaks tagastatakse.

6)

Juhul, kui on ilmnenud määrustele mittevastav ja mitteobjektiivne kohtuniku tegevus võistlustulemuste
täiendaval analüüsimisel, on õigus rakendada EEVL juhatuse otsusega rahalist sanktsiooni kuni 200.eurot*.
* Sanktsioonide määramise aluseks on EEVL Tegutsemiskorra punkt 11.1 ning FIG-i praktika.

