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PÄEVAKORD:
1. Ettepanekuid ja võimalikke parandusi EJL 2011.a. võistluskalendri projektis 2010.a.
kalendrivõistluste põhjal. Vt. EJL äsjaüllitatud 2011. a. võistluskalendri projekti.
M. Lepajõe: parandusettepanekud EMV-te kategooriate osas, kus lisaks EJL 1. kategooriale
peab olema ära toodud UCI vastav kategooria.
R. Solnask avaldas heameelt selle üle, et mõned käesoleva aasta kalendrivõistlused (nt.
Aravete Cup ja Saue karikas „Rattahundu“) pole lülitatud 2011.a. võistluskalendrisse.
2. Võistluste korraldaja ja kohtunike kogu omavahelise koostöö määratlemine vastavalt
võistlusmäärustikule. Kohtunike Kogu juhatus polnud rahul 2010.a. esile kerkinud
olukordadega, kus võistluste korraldaja esindaja täitis ka võistluste (pea)kohtuniku kohustusi.
Lisaks sellele, et antud isik on samaaegselt koormatud kahe erineva huvigrupi ülesannetega,
on see ka juriidiliselt ja eetiliselt ebakorrektne. Vt. UCI võistlusmäärustiku I osa paragrahv 4
Kohtunikud, punkt 1.1.050, mis ütleb järgmist: „Iga kohtunik peab olema erapooletu ja
iseseisev. Ta ei tohi olla mitte kuidagi seotud võistluse korraldamisega. Ta peab koheselt ära
ütlema oma tööst üritusel, kui ta on teadlik ükskõik millisest aspektist, mis võib mõjutada tema
erapooletust“. Osalejad leidsid, et vastavasisuline määrustiku punkti peab lisama ka 2011.a.
võistlusreglemendi alapeatükki „Kohtunik“.
3. Kohtunike
stipendiumite
ühesugustel
alustel
rakendamine
vastavalt
võistlusreglemendile.
EJL Kohtunike Kogu pole rahul olukorraga, et käesoleval aastal süvenes tendents
võistlusreglemendi p. 10.4 rikkumise osas „Kõik EJL´i kalendris registreeritud võistluste
kohtunikega seotud maksed toimuvad EJL´i kaudu“.
4. 2010.a. aktiivseima jalgrattaspordikohtuniku nimetamine, parima noorkohtuniku
nimetamine. R. Solnask avaldas käesoleva hooaja kohtunike aktiivsuse määratlemise
tulemused. 2010.a. aktiivseim kohtunik on Madis Lepajõe ja parim noorkohtunik Mihkel
Nanits.
5. Ettepanekuid 2011.a. kohtunike koolitamiseks, koolitusseminari läbiviimise võimaliku aja
ja koha arutelu. Osalejad tuginesid asjaoludele, et koolitus toimugu kohas, kus on tegutsev ja
elujõuline rattasporti viljelev klubi, kus me pole seoses kohtunike koolituspäevadega varem
olnud ja kus oleks majutusvõimalustega konverentsikeskus. Sõelale jäid pakututest Elva, Võru
või Põltsamaa, kuid R. Solnask teeb lähiajal pakkumiste alusel lõpliku valiku. 2010.a.
koolitusseminari toimumise aja põhjal arvati sobivaks olevat 2011.a. 5. nädalavahetus e. 5. - 6.
veebruar.
6. Arengutest UCI määrustiku tõlkimisel eesti keelde.
T. Veltbach: trekisõidu määrustiku viimane variant on O. Sapozhninil üle vaadatud, kuid see
pole veel jõudnud EJL kodulehele. MTB ja BMX määrustikud on saanud samuti täiendust ja
need saadab siseringis ülevaatamiseks.
7. „Kõige parema jalgrattaspordivõistluse korraldanud klubi“ – sobilike kandidaatide
esitamine kohtunike kogu poolt (3 tk.).
EJL Kohtunike Kogu juhatus nimetas 2010.a. parimateks järgmised jalgrattaspordivõistlused ja
neid korraldanud klubid:
1) UCI kategooria võistluste rühmas – SEB Tartu GP (Klubi Tartu Maraton)
2) Reitingupunkte andvate EJL võistluste kategoorias – 53. Saaremaa Velotuur, EMV
Mitmepäevasõidus (SJK Viiking)

3) Parim rahvaspordiüritus – SEB 29. Tartu Rattaralli (Klubi Tartu Maraton)
4) Aasta tegu võistluste korraldajana - SK Rakke, Nissan EMV maratonis, 10. Fuji
Rakke Rattamaraoni läbiviijana.
8. Võistluste korraldajate kogu (A. Tõnissaar) ettepanekute arutelu. Antud kogu on teinud
kaks ettepanekut:
1) Lisada MTB peakohtuniku aruande I osasse (Tehniline osa) rida, milles peakohtunik
kinnitab 1. ja 2. kategoora võistluste auhinnafondi vastavust ettenähtuga.
R. Solnask: täiendan maastikurattasõidu peakohtuniku aruannet antud reaga tabelis.
2) MTB võistlustel teha peakohtunikule ülesandeks küsida võistluste korraldajalt kohaliku
omavalitsuse poolt väljastatud keskkonnaameti luba-kooskõlastust antud asupaigas ning
tingimustel võistluste korraldamiseks.
M. Lepajõe ettepanek: Teatavasti peab võistluste peakohtunik saama korraldajalt 60 päeva
enne ürituse toimumist juhendi projekti. Koos sellega saamegi panna võistluste korraldajale
kohustuse tutvustada peakohtunikule ka keskkonnaameti kooskõlastust võistluspaiga
aktsepteerimise kohta. Osalejad pidasid vajalikuks lisada antud nõue võistlusreglementi.
Protokollis: R. Solnask

