
KOHTUNIKE TOIMKONNA UUDISKIRI 

hooaeg 2020/21 eelinfo I 

 

Uue hooaja lähenedes püüame uudiskirja vormis hoida võrkpallikohtunike kursis Toimkonnale 

laekuva infoga, EVFis vastuvõetavate otsustega ning muu olulise või huvitavaga. 

 

ÜLDINE INFO 

Hooajaeelne seminar EVFi ametlikes sarjades 

tegutsevatele kohtunikele ja kohtunik-

sekretäridele toimub 20. septembril Paides, 

Paide Spordikeskuses (E-Piim Spordihall), 

algusega kl 10.00. Seminarile on oodatud kõik 

vähemalt C litsentsi omavad kohtunikud, kelle 

ambitsioon on teenindada vähemalt Naiste I 

liiga tasemel mänge.  

Seminari kava ja teadet saate lugeda siit. 

 

Käesoleval aastal täiendati FIVB reeglite 

komisjoni poolt reegleid täiendavat juhend-

materjali (Refereeing Guidelines) ja juhtumite 

raamatut (Casebook). Kohtunike Toimkond on 

operatiivselt tegutsenud ja tänaseks on hea-

meel teatada, et materjalide eesti keelsed 

tõlked on jõudnud ülesse Kohtunike Toimkond 

– Dokumendid alamjaotuse alla. 

Soovijatel on võimalus neid loomulikult lugeda 

samuti otse FIVB kodulehelt inglise, prantsuse, 

hispaania ja vene keelsete versioonidena.  

NB! Lisaks sellele, et need on eduka praktika 

baasaluseks, sisaldavad Kohtunike seminari 

eelsed testid mitmeid küsimusi just nendest 

kahest materjalist. 

 

Uue hooaja alguses on alati mitmeid küsimusi 

tegutsemise ja liigades toimuvate võimalike 

muudatuste kohta. Antud teemal on 

saavutatud kokkulepe EVFiga, et kohtunike 

seminarile saadetakse nende poolne esindaja 

tähtsamatest punktidest ning üldisest 

korraldusest rääkima. Kohtunike Toimkond ja 

EVF juhivad siiski tähelepanu, et paljude 

segaduste ennetamiseks on alati tähtis 

tutvuda EVFi kodulehel olevate võistluste 

juhenditega. Tänaseks on kenasti saadaval 

Meeste I liiga, Karikavõistluste, Naiste I liiga ja 

noorte karikavõistluste juhendid.  

 

EVF juhatus koguneb septembri jooksul 

korduvalt arutamaks uue hooaja plaane. 

Tuleva nädala alguses on laual väga olulise 

teemana, muuhulgas ka kohtunike jaoks, 

milliste otsustega minnakse vastu COVID-19 

viirusest mõjutatud keskkonnas – sh publik, 

kaitsevahendid ja -meetmed, protseduurid, 

koosseis jne. Kohtunike Toimkonna esimees on 

antud kohtumisele kutsutud, mistõttu 

kinnitame, et olulisem info jõuab laiemalt 

kohtunikeni kindlasti – hiljemalt seminaril.  

 

Tulevast liigahooaega oodatakse kui ühte 

viimaste aastate intrigeerivamat (meistriliiga 

klubide komplekteeritus lubab põnevat 

hooaega), mistõttu on paljud klubid alustanud 

juba sõprusmängude pidamist. Seoses 

sellega, et nendel mängudel pole EVFi poolt 

nõudmisi ega piiranguid seatud, siis soovitame 

Kohtunike Toimkonna poolt järgida Tervise-

ameti suuniseid haiguse leviku tõkestamise 

kohta ja suhelda tingimuste osas korraldajaga. 

 

Kohtunikele, kes olid ametis suvistes  koondise 

sõprusmängudes, tehakse tasuülekanded   

septembri esimeses pooles. 

 

Kui saalihooaeg lõppes ootamatult varakult, 

siis Eesti rannavõrkpalli karikasari oli väga 

meeldivalt aktiivse osavõtuga ning siinkohal 

suur tunnustus Mehis Merilainele, kes oma 

meeskonnaga tegi ära suure töö võistluste 

edukal läbiviimisel.

http://www.volley.ee/vorkpallikohtunike-seminar-20-septembril-paide-spordikeskus
http://www.volley.ee/dokumendid?l=est
https://www.fivb.com/en/refereeingandrules/rulesofthegame_vb
http://www.volley.ee/meeste-saalivorkpall?l=est
https://www.terviseamet.ee/et/mis-covid-19
http://www.volley.ee/credit24-meistriliiga-klubide-komplekteeritus-lubab-ponevat-hooaega
http://www.volley.ee/credit24-meistriliiga-klubide-komplekteeritus-lubab-ponevat-hooaega
http://www.volley.ee/credit24-meistriliiga-klubide-komplekteeritus-lubab-ponevat-hooaega
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc
https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc


ENESEARENGU VÕIMALUSTEST SUVEL 

Praktilise tegutsemise poole pealt pidime ilmselt kõik valdavalt 

“kuiva trenni” tegema, ent teoreetilist materjali, sisukaid 

diskussioone reeglite teemadel ning kahekõnesid Euroopa 

tippkohtunikega tekkis internetiavarustesse (loe: Youtube      ) 

palju. 

Mõned näited sellest allpool (teemade lõikes grupeeritult, mitte tähtsuse järgi), mida Kohtunike 

Toimkond soovitab kuulata/vaadata kõigil neil, kes tunnevad huvi kohtunikuks olemisest laiemalt 

või saada mõni hea nipp, teadmine. Tegemist on inglise keelsete vestlustega ja selleks, et oluline 

kõigini jõuaks, lubame, et paljud teemad nendest materjalidest saavad eesti (tõenäoliselt ka 

vene) keelsetena puudutatud tulevastel kohtunike koolitustel. 

 

FIVB Rules and Refereeing Commission liikmetega reeglitest:  

A talk with Mr Paredes – FIVB reeglite komisjoni esimees 

A talk with Mr. Herpai and Mr. Bradbury – informatiivne arutelu FIVB Reeglite Komisjoni liikmetega 

 

Sarjast “Õpi parimatelt”:  

Pati Rolf (USA) – (lõbusa algusega USA süsteemist) tänane (nais)tippkohtunik, tööst, karjäärist, 

kohtunikuks olemisest ja kasvamisest 

Tom Blue (USA) – FIVB ja USA kohtunike komisjoni liige, endine tippkohtunik, ja filosoofiast 

Wojciech Maroszek (POL) – FIVB ja Poola tippkohtunik, Poola Kohtunike komisjoni esimees 

Juraj Mokry (SVK)– kõigile, kellel huvi õppida ning areneda… ja tema käesignaalid       

Arturo Di Giacomo (ITA) – endine tippkohtunik ja tänane juhtiv challenge kohtunik 

Mrs Zorica Bjelic (SRB) – endine FIVB tippkohtunik, tänane CEV ERC peasekretär 

 

Ja “kohustuslik” kuulamine – kasvõi selleks, et teada saada, mida tunned 1h enne mängu, mis 

toimub treeneri peas kohtunike tegevust jälgides ja kas treenerid tunnevad reegleid      : 

Mr Vital Heynen (BEL) – Euroopa värvikamaid ja nõutumaid treenereid, Poola rahvuskoondise ja Sir 

Safety Conad Perugia peatreener 

 

 

REFEREESCHEDULE –  

kalender, määramised, teated, raportid, arveldused, suhtlus 

ehk lühidalt – jätkame tehnoloogia lisamist kohtunike argiellu      .  

Paljud märkasid Seminari teates kavapunkti RefereeSchedule, mille osas plaanitakse teha lausa 

sissejuhatavat koolitust. Jah, tõepoolest, tegu on aastaid Kohtunike Toimkonna laual olnud ideega 

rakendada elektroonilist keskkonda määramiste edastamiseks. Süsteemi hästi toimima saamise 

korral on tegemist kindlasti tänasest mugavama lahendusega ning seda eelkõige kohtunikele. 

Mõned funktsionaalsused selles, mida testisime augustis koondise sõprusmänge teenindavate 

kohtunikega: meilile jõuab info üksnes sinuga seotud mängude kohta, määratud mängude 

ülevaade isiklikus kalendris, automaatsed meeldetuletused, otselink kalendris saali asukoha kohta 

ja sõidu planeerimiseks, mängu kinnitamine või äraütlemine nupuvajutuse kaugusel jms.  

Üldiselt möödus testimine, mille kõige raskem osa oli kasutaja registreerimine süsteemi, suuremate 

probleemideta. Tagasiside oli valdavalt toetav. Ometi, nagu ikka iga uue asjaga, vajab ka 

RefereeSchedule keskkond enda jaoks teatud (eel)seadistusi ning paneb kohtunikele kohustuse 

seda aegajalt jälgida ning sinna märkmeid teha. Kõigest lähemalt Seminaril Paides. 

https://www.facebook.com/703269145/videos/pcb.10158450525784146/10158450523864146/
https://www.youtube.com/watch?v=uvRi3ji4QsA&list=PLutsyaoDq8BKTNRw2Z1ivNiwUysAZxJGY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=32y5lHg7jDw
https://www.youtube.com/watch?v=x2tIsSMYQs0
https://www.youtube.com/watch?v=X73mwHJ54mk
https://www.youtube.com/watch?v=zWQgTdWiwGc
https://www.youtube.com/watch?v=AD6_4KWyoiI&list=PLutsyaoDq8BKTNRw2Z1ivNiwUysAZxJGY&index=8&t=0s&fbclid=IwAR1KBYkiu-umitwB41fknCzyshmK1-jlFXQmiIYLO7hQxyeKQXOsgFvItXc
https://www.youtube.com/watch?v=2zNNvt0ZC2U
https://www.youtube.com/watch?v=8qKGtYVhHTc
https://www.youtube.com/watch?v=jDPISZ3LTq0&list=PLutsyaoDq8BKTNRw2Z1ivNiwUysAZxJGY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=guYNW6G_Hxg&list=PLutsyaoDq8BKTNRw2Z1ivNiwUysAZxJGY&index=4
https://www.refereeschedule.com/default.aspx

