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Uue hooaja lähenedes püüame uudiskirja vormis hoida võrkpallikohtunike kursis Toimkonnale 

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

 

ÜLDINE INFO 

Tänasest on avatud kohtunike ja kohtunik-

sekretäride valikvastustega testid ning seda 

kuni järgmise nädala kolmapäeva õhtuni, so 

11.-16.09.2020. Testi saab täita täpselt üks kord 

ja seetõttu on oluline leida aeg, mil endal 

võimalikult mugav test algusest lõpuni vastata.  

Testis on mõned pikemad (mitmete 

valikutega) küsimused, aga samuti lihtsaid 

jah/ei stiilis küsimusi. Väga sisukaid ja keerulisi 

situatsioonide analüüse sel korral test ei 

sisalda, mistõttu peaks ajalimiit (45 min) olema 

piisavalt stressivaba kõigile. 

 

MEELDETULETUS. 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 alates C litsentsi omavad 

kohtunikud, kelle ambitsioon on teenindada 

vähemalt Naiste I liiga tasemel mänge.  

Kellel esineb tehnilisi probleeme enda 

registreerimisel, palun andke oma osalusest 

märku referee@volley.ee 

 

Eesti Olümpiakomitee ja EVF 

poolt on välja töötatud 

üldised põhimõtted COVID -

19 leviku ennetamiseks. 

Need on lisatud kohtunikele saadetud 

meilidele ja pannakse üles EVF kodulehele 

dokumentide juurde. Kinnitatud põhimõtted 

saavad olema kõikidele mängul tegutse-

vatele ametnikele, võistkonna liikmetele ja 

mängu korraldajatele uuel hooajal aluseks, 

millest kinnipidamist jälgitakse.  

Kõikidele kohtunikele ja kohtunik-

sekretäridele on dokumendiga tutvumine 

ning sellest juhindumine kohustuslik. Üks 

tähtsamaid, millele selles keskenduda on 

kindlasti mängu alustamise kohandatud 16-

minuti protokoll. 

 

Esmaspäeval, 7.sept, toimus EKV loosimine 

meestele ja naistele. Loosimise tulemused ja 

ajakava on üleval EVF kodulehel. Esimese ringi  

mängud peavad olema mängitud juba 

oktoobri esimese nädala lõpuks. 

Juhendist niipalju, et Meeste meistriliiga toim-

konna ettepanekust lähtuvalt muudeti ära 

EKV juhendis punkt 7 Kohtunikud. Uues 

versioonis tehti Kohtunike Toimkonnale 

kohustuseks määrata kogu kohtunike brigaad 

kõikidele peetavatele mängudele, varem oli 

kuni veerandfinaalideni kohtunike tagamine 

mängule võistkondade endi ülesanne.  

NB! Vaatamata sellele toimub EKV mängudel 

tasustamine esimestes ringides ikkagi kodu-

võistkonna poolt enne mängu kohapeal. 

 

       Võrkpall24 podcast „Kuldne geim“ taas 

suvepuhkuselt tagasi ja mõned saated juba 

tehtud. Jälgimaks, mis võrkpalli maastikul 

laiemalt toimub, mida mängijad, treenerid jt 

võrkpalliga seotud persoonid liigades 

toimuvast arvavad, siis tasub kohtunikelgi 

aegajalt oma nutiseadmed vorkpall24 lainele 

keerata ja „kõrvad lahti“ hoida. 

 

 

http://www.volley.ee/vorkpallikohtunike-seminar-20-septembril-paide-spordikeskus
https://drive.google.com/file/d/1TY9kAGk8BArYhyxpFkq38-xhNlW7qbj6/view
http://www.volley.ee/dokumendid?l=est
http://www.volley.ee/loositi-aadu-luukase-karika-ja-naiste-karikavoistluste-paarid
http://www.volley.ee/2020-tulemused-1?l=est
http://www.volley.ee/file.php?feID=78416668ce6e1f1f335a1d837fe68bcb
http://www.volley.ee/file.php?feID=78416668ce6e1f1f335a1d837fe68bcb
https://vorkpall24.ee/podcast-kuldne-geim-uus-liige-uus-formaat-renee-teppan-uhines-saatega-ja-vottis-koduse-vorkpalli-kohe-luubi-alla/?fbclid=IwAR2hwFBmHWNsmuP1kFIsUSnFZOlyGFXltMwwVQfPE36H64gGMQ-MPadpcmE
https://vorkpall24.ee/


 

TEATEID KOHTUNIK-SEKRETÄRIDELE  

 

Kooskõlastatult liigade koordineerijatega on võetud vastu otsus, et selle hooaja esimeses faasis ei 

ole protokollide enne ja pärast mängu välja printimine enam vajalik. Enne mängu kinnitavad 

treenerid protokolli oma paroolidega. Sekretäridel tuleb nõuda, et treenerid vaatavad hoolega 

protokolli kantud mängijate nimekirja üle ning sisestavad parooli kinnitamiseks isiklikult. Mängu 

lõppedes kinnitab protokolli oma parooliga esimene kohtunik. Kui võistkonna esindaja soovib 

paberprotokolli, saab talle selle kas meiliga saata või leida saalis variant printimiseks.  

 

Kohtunike Toimkonnas kinnitatud uue hooaja tariifide tabelis on 

selgemalt välja toodud kohtunik-sekretäri abi ehk Eesti variandis 

sisuliselt tablooga tegeleva persooni tasumäärad. Meeste esiliigas 

soovitame tungivalt klubidel tabloo tegija ise organiseerida ning 

jääme kindlaks eelmisel aastal kehtestatud korrale, mille kohaselt 

peab klubi eelnevalt sekretäriga kokku leppima, kui soovib, et 

sekretär teeks tablood ise. Kui sekretär on nõus, tuleb klubil tasu 

maksta hinnakirjas kehtestatud tariifi järgi. Tuletame meelde, et 

kuna tegu on kahepoolse kokkuleppega, ei ole sekretäril kohustust klubi soovile vastu tulla, kui kahe 

töö paralleelselt tegemine ebamugavust valmistab või ette teatamine toimus alles saalis vähem kui 

tund aega enne mängu. 

Kohtunike laua taha lubame viiruselevikuga seotud riskide tõttu maksimaalselt kaks inimest – 

kohtunik-sekretäri ja tabloo tegija. Vajadusel suhtleme korraldajatega ning soovitame DJ ja diktori 

paigutada sekretäri lauast eraldi. Kõrvalistel isikutel lauast juurde asja pole ning minimeerime sellega  

kontakte eesmärgil, et hooaeg võimalikult sujuvalt stardiks. Hoiame tervist ! 

 

Suve teises pooles alustas Kohtunike Toimkond sekretäridele ühtse vormiriietuse organiseerimise 

võimaluste kaardistamist. Antud initsiatiivi peamine eesmärk on ühtlustada kohtunike brigaadi 

väljanägemist. Vormi oleks kohustuslik kanda kõikidel sekretäridel Eestis toimuvatel mängudel. 

Täpsemalt info Mari Skuinilt selle kohta Seminaril. 

 

 

KOHTUNIKE TESTI I OSA TÄITIS EESMÄRGID 

Kohtunike testi I osa täitis 34 kohtunikku. Tulemused olid ootus-

päraselt väga head – 40st süsteemi poolt automaatselt kontrollitud punktist saadi keskmiselt 

tulemuseks 35p. Alla 30p jäid üldse vaid üksikud vastajad ja siin oli osaliselt põhjuseks testi pooleli 

jätmine või mittetäielik täitmine. 

Hea meel on tõdeda, et test täitis kindlasti sellele püstitatud eesmärgid – esiteks suunata 

kohtunikke lugema ja kasutama eduka tegutsemise aluseks olevaid olulisi raammaterjale ning 

teiseks tõsta kohtunike väljendamisoskust oma põhjenduste edastamisel mängudel. Kohtunike 

Toimkond usub, et antud pilootprojektiga sai nii mõnigi varem Juhtumite raamatust ja Reeglite 

selgitustest eemale hoidnud kohtunik nende vastu huvi tundma pandud. 

Neile, kel testi täita ei õnnestunud (tehnilistel, ajalistel vms põhjustel) või ei saanud selle loogikast 

täpselt aru, pakutakse hooaja alguses kindlasti uus võimalus oma võimeid ja oskusi tõestada. 

Rohkem statistikat ja tagasisidet Seminaril – loodetavasti fikseerisite paremad/halvemad 

küsimused      , et nende üle arutada. 

Kohtunike II osa teadmiste kontrollist – valikvastustega testi leiate siit. 

http://moodle.predbannikov.ee/mod/quiz/view.php?id=36
http://www.volley.ee/file.php?feID=e68a8837f6613cba188e6d6d36218d79
http://www.volley.ee/file.php?feID=fce4c5f2f34207204a52ba3650bf552e
http://www.volley.ee/file.php?feID=fce4c5f2f34207204a52ba3650bf552e
http://moodle.predbannikov.ee/mod/quiz/view.php?id=49

