EJL KOHTUNIKE KOGU JUHATUSE KOOSOLEK
31.10.2008 (LAIENDATUD KOOSSEISUGA)

TOIMUMISKOHT: Ujuki tn. 8 Tallinnas
AEG: 31. oktoobril 2008.a. kell 19.00 – 20.30
OSALEJAD: R. Rannamets, E. Vesmes, R. Solnask, A. Väravas, O. Sapožnin, E. Pettai, L. Rannamets,
U. Pettai, T. Veltbach, M. Veltbach, K. Veltbach, A. Liksor ja U. Karlson
PÄEVAKORD:
1. Kokkuvõte 2008. a. kohtuniketegevusest
2. R. Rannametsa ja R. Solnaski ettekanne rahvuslike komissaride koolituspäevadest UCI-s
Aigle`s.
3. Muud

1. R. Solnask esitles 2008.a. kohtunike aktiivsuse aruannet, mis mõningatel põhjustel polnud veel
lõplikku vormi saanud. Aktiivseim kohtunik oli siiski juba teada – M. Paal 59 punktiga, kes edestas
M. Lepajõed ja A. Väravast. 2008.a. registreeris end EJL sekretariaadi kaudu litsentsi saamiseks 46
kohtunikku. Punktisaajaid kohtunikke oli kokku 89, neist 77 said aktiivsuspunkte kohtunikutegevuse
eest võistlustel, 12 inimest osalesid neist vaid koolitusseminaril. Resultatiivseim kohtunik
võistluspäevade arvestuses (mille kohta ametlikku paremustabelit küll ei peeta) oli jälle R.
Rannamets 23 võistluspäevaga. Kahetsusväärselt pole mitmete võistluste peakohtunikud tänaseks
päevaks esitanud nõuetekohast peakohtuniku aruannet: J. Kalmus (1 võistlus), P. Kalme (2), T.
Puusepp (3) ja R. Rannamets (3).

2. R. Solnask ja R. Rannamets andisid lühiülevaate 11.-12. oktoobril UCI peakorteris Aigle`s
korraldatud Euroopa riikide rahvuslike komissaride koolituspäevadest, mille kokkukutsumise
eesmärgiks on rahvuslikul tasandil tegutsevate kohtunike koolitamise taseme viimine kooskõlla
nõudmistega, mida UCI järgib rahvusvaheliste UCI komissaride kvalifikatsioonieksameil. UCI
lektorid tunnistasid aastate eest tehtud põhimõttelist viga ära kaotada UCI rahvuslike komissaride
kategooria, mis on jätnud nö. tühimiku tipp- ja riikide rahvuslike jalgrattakohtunike tasemete vahele.
Nendel teistkordselt korraldatud koolituspäevadel osales 25 kohtunikku 14 riigist. UCI lektorid
taotlesid koostöös rahvuslike komissaridega välja töötada optimaalseimat varianti riikides
korraldatavatele koolitusseminaridele, selle pikkusele ning ülesehitusele - programmile ja
tasemeeksami

nõudmistele.

Seminaril

osalejad

töötasid

erinevates

etappides

väikestes

töögruppides ja nende töötulemused võtsid lektorid P. Blanchard ja P. Marien kokku ühtse
seisukohana, mida riikide jalgrattakohtunike koolitamise ja kvalifikatsioonieksamite vastuvõtuga
tegelevad inimesed peaksid edaspidi arvestama. Kõik koolituspäevadel osalejad hindasid saadud
töötulemusi väärtuslikeks.

3. Eelmise teema jätkuna arutasid koosolijad UCI poolt pakutud skeemi rakendusvõimalusi meie
tingimustes ja pakkusid lisaks erinevaid võimalusi.
E. Pettai toetas kindlalt 2-päevalise seminari varianti, mis aastatetaguse kogemuse põhjal kandis
häid vilju. Mitmed kohalolijad, eeskätt T. Veltbach, toetasid kohtunike tasemetõstmisel
eksamineeritavatele enam praktiliste ülesannete pakkumist.
A. Väravasele valmistas muret see, kui rahvusvaheliselt tunnustatud kohtunik ei leia aega
kohtunikutegevuseks koduvõistlustel.
R. Solnask viitas inetule faktile, et EJL kodulehel kalendrivõistluste nimekirjas seisvad 4 võistlust
pole saanud võistlusprotokolli. Need neli võistlust on:
a) Karksi-Nuia Rattamaraton 14. juunil, klubi Cosmos, peakohtunik A. Väravas
b) Nissan MTB Cup I etapp 10. augustil, klubi Jõgeva Cona Centrum, peakohtunik A. Väravas
c) Elion Estonia Cup VII et., Rakvere Rattamaraton 31. augustil, PRO Jalgratturite Klubi,
peakohtunik A. Väravas
d) Elion Estonia Cup VIII et., Jõulumäe Rattamaraton 13. septembril, PRO Jalgratturite Klubi,
peakohtunik R. Rannamets
Kohalolnud peakohtunikud selgitasid protokollide puudumist EJL kodulehelt võistluste läbiviijate
mittekuuletumist nende korraldustele.
R. Solnask avaldas soovi ja lootust, et meie tippkohtunikud tähendaksid koolitusseminari tarbeks
üles möödunud hooajal aset leidnud kujukamad intsidendid, mida oleks hea õppematerjalina
presenteerida noorkohtunikele koolituse raames.

Protokollis: R. Solnask

