BCT 2014

Kas jõu demonstreerimine
või pragmaatiline käitumine
ja kvaliteedi näitamine
kohtunike poolt?
Madis Lepajõe C2
Rein Solnask
C3
Arbo Aasoja
MC1

BCT 2014

Kas karistustena 2510 CHF
väljanõudmine
treeneritelt/sportlastelt
ja 340 trahvisekundi
määramine ratturitele kohtunike
poolt on pragmaatiline käitumine,
kvaliteedi näitamine või üleoleku
demonstreerimine?

BCT 2014
JUHTUM1:
2.1.005 International races and participation
UCI Europe Tour cl. 1.2 ja 2.2:
- UCI professional continental teams of the country
- UCI continental teams
- National teams
- Regional and club teams
NB! Mixed team`id pole Europe Tour`is lubatud.
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1.1.045 Regional team
A regional team is a team of riders
selected by a territorial or other division
of a national federation and composed
of riders licensed by that federation who do
not belong to a team registered with the UCI.
1.1.046 Club team
A club team is a team affiliated to
a national federation. Its composition shall be
regulated by the national federation, except
insofar as the riders may not belong to a team
registered with the UCI.
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JUHTUM 2: I ETAPP Vilnius – Panevežys 184,5 km
Peale Širvintoses toimunud 1. vF pööras võistlustrass ringteelt
paremale. Kõige ees ca 14- meheline grupp, neid jälitas 10-liikmeline
II grupp u. 1'20“ tagapool. Teisele grupile kaotas 30-40-liikmeline
III grupp omakorda u. 2', siis edasi 4. grupp jne. II grupp sõitis
kohaliku motopolitsei eksimuse tõttu ringteelt otse, kaotades selle
manöövriga ca 1'30“. 2-3 km järel püüdis III grupp II grupi kinni,
mis tekitas kinnipüütutes protestimeeleolu ja teatud ootused
kohtunikelt olukorra taastamiseks.
Etteruttavalt võib öelda, et selle äraminekuga otsustati tuuriarvestuse
esitosin. Kuigi peakohtuniku selgitus juhtunule saabus viivitusega,
tegi ta õige otsuse.
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JUHTUM 2: vt peakohtuniku juhend lk 119, case 2
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JUHTUM 3: I ETAPP Vilnius – Panevežys 184,5 km
Sportlaste finiširingidele jõudmine ja motokohtuniku
tegevus situatsioonide lahendamisel, et päästa võistlus.
l

fragment_1, fragment_2

Terade eraldamine sõkaldest e liidritele rohelise
tee andmine.
Sealjuures oli motokohtuniku ülesandeks korraldada
see kõik kadudeta, ilma intsidentideta.
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JUHTUM 4: V ETAPI VILJANDI-TALLINN VIIMASED KILOMEETRID
7-8 km enne finišit võistlejal kummipurunemine → rattavahetus →
tuulevarju pakkumine meeskonna auto poolt (mis on tavapärane
käitumine sellises olukorras). Samas jäi võistkonnakaaslasele appi
ka teine meeskonna liige. Kuid ...
Meeskonna esindaja hakkas „võtma viimast“, tekitades oma
manöövritega hulgaliselt ohtlikke olukordi.
Ohtusid põhjustasid juba alanud finišiheitlus, sellest tulenev kolonni
„pikaks venimine“, kitsad tänavad ja kurviderohke trass, arvukad
ohutussaared, tänavate ääres seisvad autod.
Hoiatus meeskonnaesindajale, mis aga rikkujat ei takistanud
samamoodi jätkata!
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JUHTUM 4: V ETAPI VILJANDI-TALLINN VIIMASED KILOMEETRID
Alustatut ei saanud enam pooleli jätta ja meeskonna esindaja
„soolo“ jätkus ...
Kohtunikud ja konkurentide esindajad olid tunnistajateks,
kuidas määrusterikkuja „vedas“ oma kasvandikke auto auto kaupa
ettepoole, ise agressiivselt ja pidevalt ümber reastudes.
Vaatamata meeskonnaautole etapi-eelselt omistatud järjekorranumbrist
ei tähendanud see võistkonnaesindajale enam midagi – sportlased tuli
grupi „sappa“ vedada, maksku mis maksab, ka konkurentide autodest
ettepoole trügides.
Võistluste järel selgitustöö määrusi rikkunud ja karistuse saanud
võistkonna esindajaga ...
Esindaja ning sportlased rikkusid teadlikult reegleid ja said selle eest karistada UCI CR artikli 12.1.040
punkti 19.2.2 "Sheltering behind or falling into the slip stream of a vehicle for some time on the stage race"
alusel, st võistleja korduva autotuules sõitmise eest mitmepäevasõidul.
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Kas karistustena 2510 CHF väljanõudmine treeneritelt/sportlastelt ja 340 trahvisekundi määramine
ratturitele kohtunike poolt on pragmaatiline käitumine, kvaliteedi näitamine või üleoleku demonstreerimine?

Kõik UCI poolt määratud peakohtunikud (nagu tavalised
inimesedki) on erinevad - iseloomult, võimetelt, püüdlikkuselt.
Igal kohtunikul on oma tugevamad ja nõrgemad küljed.
Arusaadavalt püüab igaüks panna end tugevate külgede näitamises
maksma panna, kuigi alati ei pruugi inimese oma hinnang oma
tugevate omaduste hindamises olla objektiivne.
Kõik ei õnnestunud nii nagu oleks tahtnud ja paratamatult mõjutas
bossi käitumine kogu kohtunike paneeli töö vilju. Kuid kokkuvõtvalt
polnud ju tegu läbikukkumisega, isegi mitte halva esitusega!
Kogu süüd ebaõnnestumistes ei saa ainult peakohtuniku ja tema
juhitava meeskonna „ebaõnnestunud töö“ tulemuseks kirjutada.
Rikkujad peaksid ka ise oma tegemisi analüüsima ja mõtlema, mida
saaks järgmisel aastal paremini või teistmoodi teha või tegemata jätta.
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Tänan tähelepanu
eest!

