
EESTI VIBULIIDU KOHTUNIKE KOGU 

PÕHIMÄÄRUS 
 

 

1. Üldsätted  

 

1.1 Eesti Vibuliidu (edaspidi EVL) Kohtunike Kogu on WA, WAE või EVL litsent

si omavate Eesti vibuspordi kohtunike vabatahtlik ühendus.  

 

1.2 Kohtunike Kogu nõustab EVL juhatust tema pädevusse kuuluvate vibuspordial

aste küsimuste ja probleemide lahendamisel.  

 

1.3 Kohtunike kogu ei ole juriidiline isik.  

  

 

2. Kohtunike kogu eesmärgid  

 

2.1 WA võistlusmääruste ja ”EVL võistlusreglemendi” täitmise tagamine EVL kale

ndrivõistlustel.  

 

2.2 Võistluste kvaliteetne läbiviimine koostöös korraldajatega.  

 

2.3 Kohtunike süsteemne koolitamine.  

 

2.4 Uute kohtunike kaasamine ja väljaõpetamine.  

 

 

3. Üldkoosolek  

 

3.1 Kohtunike Kogu üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas.  

 

3.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled kehtivat litse

ntsi omavatest kohtunikest üldkoosoleku toimumisel võistlushooajal  

 

3.3  Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.  

 

3.4 Üldkoosolek valib kaheks aastaks vähemalt 3-liikmelise kohtunike kogu juhatu

se.  

 

 

4. Juhatus  

 

4.1  Juhib Kohtunike Kogu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.  

 

4.2  Valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe.  

 

4.3 Annab vähemalt kord aastas oma tegevusest aru EVL Kohtunike Kogu ja EVL 

üldkoosolekul.  

 

4.4  Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord poolaastas.  



 

4.5  Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Võrdse häälte jagunemise 

korral määrab tulemuse juhatuse esimehe hääl.  

 

4.6  Juhatuse koosoleku otsused protokollib juhatuse esimehe määratud protokollija

. Koosolekute protokollid saadab juhatuse esimees 2 nädala jooksul EVL sekret

ariaati kodulehele väljapanemiseks.  

 

4.7 Kutsub kokku kohtunike kogu üldkoosoleku ja valmistab ette selle läbiviimise. 

 

 

5. Juhatuse  ülesanded 

 

5.1 Korraldab kohtunike täiendkoolitust ja väljaõpet.  

 

5.2 Korraldab kohtunike kvalifikatsioonieksameid ning omistab EVL nimel kohtun

ikele kategooriaid.  

 

5.3  Teeb ettepanekud pea- ja vilekohtunike osas EVL kalendrivõistlustele.  

 

5.4 Teeb EVL juhatusele ettepanekuid ”silmapaistvate” kohtunike autasustamiseks.  

 

5.5 Teeb vajadusel EVL juhatusele ettepanekuid võistlusmäärusi rikkunud või väär

itult käitunud kohtunike vastutusele võtmiseks.  

 

5.6  Hoiab kursis EVL liikmeskonda vibuspordi reeglite muudatustega ja edastab v

astavad materjalid EVL-le kodulehel avaldamiseks 

 

5.7 Kontrollib EVL-le esitatud rekordite taotlusi ja esitab EVL juhatusele  rekordite 

raamistikuga vastavuses olevad rekordid kinnitamiseks. 
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