EJL KOHTUNIKE KOGU JUHATUSE KOOSOLEK
31.10.2007 (LAIENDATUD KOOSSEISUGA)

TOIMUMISKOHT: Pirita Spordikeskus-Velodroom, Rummu tee 3 Tallinnas
AEG: 15.00 – 18.00
OSALEJAD: O. Sapožnin, A. Väravas, U. Karlson, R. Rannamets, E. Pettai, E. Vesmes ja R.
Solnask (viimane ka protokollis).
PÄEVAKORD:
1. 2007.a. hooaja kokkuvõte;
2. 2008.a. EJL kalendrivõistluste (projekt) kategooriate määratlemine;
3. Teemadest 2008.a. EJL kohtunike kogu üldkoosolekust osavõtjatele;
4. Muud jooksvad küsimused.

1. 2007.a. hooajal toimus 63 kalendrivõistlust; nende võistluste läbiviimisega oli ametis kokku
62 kohtunikku; EJL-i koduleht annab meie kohtunikkonnaks nimekirja 64 nimega, mis jaotub
tasemekategooriateks järgmiselt: 3 – UCI – kateg. komissari, 17 – rahvusliku A-kat., 15 –
rahvusliku B-kat. ja 29 – rahvusliku C-kategooria kohtunikku.
Käesolevaks hooajaks taotles EJL-i sekretariaadist litsentsi 29 kohtunikku, mis kategooriate
põhjal jagunes järgmiselt: 3 UCI-komissari, 11 A-kat., 5 B-kat. ja 9 C-kat. kohtunikku. 1
litsentsi taotlenud kohtunikest (L. Kuivjõgi) minu andmetel kategooriat ei omanud. 29-st
litsentsiga kohtunikust olid 21 ka tegelikult aktiivsed, ülejäänud 8 kogusid hooaja peale 5 või
vähem aktiivsuspunkti (osalesid kahel või alla selle võistluspäeval, v.a. Aivo Maripuu).
Arvamus A. Maripuu (C-kategooria) kui fotofinišiga tegeleva kohtuniku määratlemise osas oli
selline, et võistluste peakohtunikud peavad ta paigutama ka võistlustel osalevate kohtunike
nimekirja. 2007.a. võistluste aktiivsustabelit vaadetes näeme veel:
a) enim võistluspäevi on osalenud R. Rannamets – 23, kuid väga tublid on olnud ka
Urve Pettai (20), Lia Rannamets ja Merit Rätsep (mõlemad 18), Ants Väravas ja
Tõnis Veltbach (mõlemad 17).
b) 24 aktiivsema litsentsiga kohtuniku seas on 3 litsentseerimata kohtunikku.
c) Kuigi R. Solnaski poolt koostatud 2007.a. aktiivsustabel ei olnud veel lõplikult valmis,
on 2007.a. aktiivseima kohtuniku osas selgus olemas – teist aastat järjest Mari
Paal.
Pahupoolelt: a) kevadiselt Pärnu Tänavasõidult pretensioon kohtunike sekretariaadi tegevuse
kohta; b) pretensioon 25.-26. augustil Ida-Virumaal toimunud noorte EMV-te peakohtuniku R.
Solnaski tegevuse kohta, mille põhjustas võistluste sekretariaadi k.a. võistlusreglemendiga
vastuolus olev otsus registreerida M/N-14 noorte hulka ka M/N-12 võistlejad; c) Pro Alexela
võistkonna esindaja A. Tõnissaare järelepärimine EJL-i ja mitme erineva võistluse kohtunike
sekretariaadi töö eksimuste kohta, mille tulemusena olid võistlejatele omistatud klubid, keda
nad litsentsi järgi esindada ei oleks tohtinud. Kõikide nende eksimuste kohta on kohtunike
kogu andnud asjaomastele instantsidele ametlikud seletused.
Kohtunike kogu juhatus kuulas ära kohalolnute arvamused, mis lähtusid A. Väravase poolt
tõstatatud ettepanekutest, ja ühiselt võeti vastu otsus vajalike meetmete suhtes, mis aitaksid
tulevikus vältida analoogseid eksimusi või vähemalt viia nende kordumisvõimaluse
miinimumini. Kohtunike kogu juhatus:
a) taotleb EJL juhatuse poolt kinnitatud võistlusreglemendis täit selgust selles tehtavate
muudatuste ja täienduste tõlgendamise osas, et ei võistluste korraldajatel, klubide
esindajatel ega ka kohtunikel tekiks võimalust reeglite mitmeti või vääriti
tõlgendamiseks.
b) toetab seisukohta, kus kontinentaal- ja kontinentaal-professionaalvõistkondades
võistlevad Eesti jalgratturid võivad klubist saadud vastava loa olemasolul kodumaal

võisteldes esindada oma endist koduklubi (v.a. muidugi EMV-tel), s.t. klubi, millest
võistleja lahkus välis- või professionaal-klubisse. Vastav luba või selle koopia
esitatakse võistluste sekretariaadi kohtunikele ja säilitatakse hiljem EJL
sekretariaadis. Antud parandus olgu võistlusreglemendis kajastatud.
2. Kohtunike kogu juhatus hindas 2008.a. võistluskalendri 30.10.2007.a. projekti, mis oma 94
võistlusega hooaja kohta on üsna pingeline nii alaliidule, korraldajatele kui ka kohtunikele.
O. Sapožnin juhtis EJL juhatuse liikmena tähelepanu disharmooniale, kus juba teise
talikrossi etapiga mängitakse välja riigi meistritiitel (ja seda maastikuratastel nagu ka suvel).
Pärast elavat arutelu oli koosolekust osavõtjate hinnang olemasoleva talikrosside formaadi
kohta negatiivne, kuna hindas kahe etapi põhjal väljamängitavate reitingupunktide osakaalu
(nii kahe etapi kokkuvõttes kui ka EMV-te raames) põhjendamatult suureks. Tehti mitmeid
märkusi mõningatele võistlustele omistatud kategooriate suhtes, mille EJL-i peasekretär
jooksvalt ka ära parandas, sest need olid pigem tehnilist laadi eksimused.
R. Solnask küsis informatsiooni 10. augustil peetava „Kalevipoegade“ Rattasõidu kohta ja
juhtis tähelepanu asjaolule, et see toimub samaaegselt Haapsalu jalgrattaralliga. U. Karlson
lubas vestelda sellest JK Paralepa esindajaga võistluse võimaliku toomisega 9. augustile.
A. Liksor juhtis tähelepanu praegu kalendris olevale Tallinna XXV Rattaralli kuupäevale – 31.
augustil (samal päeval Rakvere Rattamaratoniga - MTB) ning avaldas lootust edukalt
lõppevatele läbirääkimistele Haanja RK esindajatega, et EMV-sed ühis- ja eraldistardiga
sõitudes noortele ning seenioritele saaks tuua päeva võrra ettepoole, s.t. 22.-23. augustile.
Kohtunike kogu juhatus arvas heaks kalender veelkord üle vaadata pärast treenerite nõukogu
8. novembri koosolekul antavat hinnangut.
3. R. Solnask palus kohalolnud kohtunikel talletada paberile möödunud hooajal kogetud
huvitavamad pinget pakkunud olukorrad (nii võistlussituatsioonid sportlaste tegevuse
hindamisel kui organisatsioonilised vastasseisud – kohtunikud vs võistluste korraldajad) ja
langetatud otsused nende lahendamisel. Selle eesmärgiks on kogutava materjali kasutamine
uue aasta kevadel toimuval järjekordsel kohtunike koolitusseminaril.
4. Muudest jooksvatest küsimustest rääkisid EJL peasekretär U. Karlson ja A. Liksor.

Rein Solnask
EJL kohtunike kogu juhatuse esimees

