
 

JÄÄHOKI KOHTUNIKU LITSENTSI KOKKULEPE 
 

Käesoleva kokkuleppe allakirjutamisega lepivad MTÜ Eesti Jäähokiliit (edaspidi EJHL), president 
Rauno Parras isikus ja jäähoki kohtunik 
.......................................................................................................................…………………………………………
…….............................................................................../ ees – ja perekonnanimi, isikukood või 
sünniaeg, passi või ID kaardi number/ - edaspidi Kohtunik, kokku alljärgnevas:  
 
1. EJHL kohustub saadud litsentsi väljastamisega tagama Kohtunikule õiguse osaleda EJHL ja HHL 
Võistlussarjades jääkohtunikuna, ning IIHF litsensi omamisel ka IIHF Võistlussarjades.  
2. Kohtunik kohustub täitma Jääkohtuniku hea tava reegleid ja alluma kõikides küsimustes ning 
võimalikes vaidlustes, mis puudutavad tema osalemist EJHL võistlussarjades, nende võistlussarjade 
juhenditele ja nendes juhendites /edaspidi Juhend/ sätestatud Distsiplinaarkomisjoni või muu 
distsiplinaarküsimusi lahendava organi /edaspidi DK/ otsustele.  
3. Kohtunik kohustub omandama teadmisi kehtivast IIHF reeglistikust, ning pidevalt ennast 
täiendama uute reeglite kehtestamisel, et tagada reeglite asjakohane ja õige rakendamine ning Ausa 
Mängu reeglite pidev toimimine. 
4. Kohtunik kohustub jälgima temale määratud mängude graafikut-kalendrit EJHL kohtunike 
keskkonnas ja koheselt teavitama graafikust teada saamisel oma osalemiste võimalustest ja 
soovidest.  
5. Kohtunik kohustub ilmuma õigeaegselt talle graafikuga määratud mängule ja tagama mängu 
reeglitepärase läbiviimise. Juhul, kui Kohtunik ei saa täita oma kohustusi graafikuga määratud päeval, 
kohustub Kohtunik leidma endale koheselt vastava tasemega asendaja ja teavitama sellest oma 
juhatajat. Kõik muudatused fikseeritakse töögraafikus läbi kohtunike töökeskkonna.  
6. EJHL kinnitab Kohtunikule EJHL jäähokikohtuniku litsentsi registreerimise kohtunike registris, mis 
tõendab Kohtunikul õiguste olemasolu.  
7. Kohtunikul on õigus saada õigeaegselt informatsiooni kokkulepitud töökohustuste täitmiseks.  
8. Kohtunikul on õigus saada tööalast täiendust läbi EJHL korraldatud koolituste.  
9. Kohtunikul on soovitav omada õnnetusjuhtumikindlustus.  
10. Kohtunik kinnitab, et ta on tutvunud EJHL ja HHL võistlussarjade juhenditega ning kohustub 
järgima kõiki nende juhendite sätteid ja IIHF reegleid ning juhiseid, pidama kinni Ausa Mängu 
reeglitest ja tavadest ning kohtunikku eetikast.  
11. Kohtunik vastutab eelnimetatud töökohustuste täitmata jätmise eest.  
 
Kokkuleppe võib olla allkirjastatud kas paberkandjal kahes võrdväärses eksemplaaris või digitaalselt. 
Kohtunik saab käesolevast kokkuleppest endale pärast EJHL allkirja oma eksemplari originaali kas 
paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.  
Kokkuleppe sõlmimist kinnitab EJHL vastava kandega kohtuniku registris.  
Tallinnas, „…...“..………. 2017.a.  
Poolte allkirjad:  
Kohtunik……………………..…………………   EJHL president Rauno Parras……………………………………. 


