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Lisa 7 - Kohtunike litsentsid 

 

1. Üldsätted 

1.1. Sõudekohtunike (edaspidi kohtunike) litsentside väljastamine, nende kehtivuse peatamine ja kehtetuks 

tunnistamine toimub lähtuvalt käesolevast korrast. 

1.2. Regulatsiooni puudumisel otsustab küsimuste lahendamise kohtunike komisjoni esimees. 

2. Mõisted 

2.1. Kohtunik- kehtiva sõudeliidu litsentsiga või kehtiva FISA litsentsiga isik, kellel on sõudevõistluse 

võistlusreeglite kohaseks läbiviimiseks vajalik ettevalmistus. 

2.2. Abikohtunik- kohtuniku kandidaat või peatatud litsentsi kehtivusega kohtunik, kes tegutseb kohtuniku 

juhtimisel ja järelevalve all. 

2.3. Kohtuniku kandidaat- isik, kes soovib sooritada eksamit Sõudeliidu litsentsi saamiseks. 

3. Litsentsi andmine 

3.1. Litsents antakse kohtuniku kandidaadile teoreetilise ja praktilise eksami sooritamise järel. 

3.2. Eksami koostavad ja viivad läbi vähemalt kaks kohtunike komisjoni liiget. Eksami sisu kinnitab 

kohtunike komisjoni esimees. 

3.3. Eksami teoreetiline osa koosneb küsimustest, mille eesmärgiks on selgitada välja kohtuniku 

kandidaadi teadmised võistlusreeglitest ning nende rakendamisest ja jõustamisest. 

3.4. Eksami praktiline osa koosneb harjutustest, kus simuleeritakse praktilisi sõudevõistlustel asetleidvaid 

olukordi ning nende lahendamist. Eksami praktiline osa võib toimuda sõudevõistluse ajal kohtunike 

komisjoni liikmete järelevalve all. 

3.5. Eksamit hindavad kohtunike komisjoni määratud kohtunikud. 

3.6. Eksami sooritamisel väljastatakse kohtunikule litsents, mille kujunduse kehtestab Sõudeliidu juhatus. 

4. Litsentsi kehtivus 

4.1. Kohtuniku litsents kehtib üks aasta alates litsentsi väljastamisest. 

4.2. Kohtunike komisjoni esimehe ettepanekul võib pikendada litsentsi kehtivust kuni kahe aastani 

litsentsi väljastamisest. 

5. Litsentsi kehtivuse pikendamine 

5.1. Litsentsi kehtivuse pikendamiseks peab kohtunik osalema Eesti Sõudeliidu korraldatud võistlusel 

kohtunikuna või kohtunike komisjoni korraldatud koolitusel. 

5.2. Litsentsi pikendatakse ühe aasta võrra, viimasest võistlusel või koolitusel osalemisest. 

5.3. Litsentsi kehtivuse üle peab arvestust kohtunike komisjon. 

6. Litsentsi kehtivuse peatamine 

6.1. Litsentsi kehtivus peatatakse, kui kohtunik ei ole osalenud ühe aasta vältel sõudevõistlustel 

kohtunikuna või võtnud osa kohtunike komisjoni korraldatud koolitustest. 

6.2. Litsentsi kehtivuse võib tähtajaliselt peatada kohtunike komisjoni otsusega, kui kohtunik on eiranud 

spordieetika reegleid. 

6.3. Litsentsi kehtivus jätkub, kui kohtunik on võtnud osa kohtunike komisjoni korraldatud koolitusest või 

osalenud abikohtunikuna kohtunike komisjoni liikmest kohtuniku juhtimisel ja järelevalve all 

sõudevõistlusel. 

7. Litsentsi kehtetuks tunnistamine 

7.1. Kohtuniku litsents tunnistatakse kehtetuks, kui kohtunik ei ole peale litsentsi kehtivuse peatamist 2 

aasta jooksul osalenud kohtunike komisjoni korraldatud koolitusel või osalenud abikohtunikuna 

kohtunike komisjoni liikmest kohtuniku juhtimisel ja järelevalve all sõudevõistlusel. 

7.2. Litsentsi võib kehtetuks tunnistada kohtunike komisjoni otsusega, kui kohtunik on eiranud 

spordieetika reegleid. 
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