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PÄEVAKORD:
1. 2011 a hooaja võistlused ja nende kvaliteet peakohtunike aruannete analüüsi alusel – T. Veltbach ja
R. Solnask
2. Karistused ja nende määramine – T. Veltbach ja M. Lepajõe
3. Rahvuslike eliitkomissaride koolitus ja komissaride ettevalmistus selleks – M. Lepajõe ja R. Solnask
4. Järgmise aasta koolitusseminar: teemad, aeg ja koht - üldine arutelu
1. K.a. kalendrivõistluste kvaliteedi hindamine, kus TV analüüsis maantee- ja RS treki- ning
maastikurataste võistluste peakohtunike aruandeid. TV-i 37 ja RS-i 24 aruande analüüs näitas,
et enamus peakohtunikke on paberitöö teinud kohusetundlikult ja selle põhjal on hiljem väga
hea välja lugeda võistluse korraldusliku külje kvaliteedi või vajakajäämiste kohta. Mõlemad
ettekandjad rõhutasid kommentaaride bloki osatähtsust ja seda mitte ainult negatiivsete
külgede esile toomisel. Sageli annab kordaminekute rõhutamine väärtuslikuma informatsiooni
ürituse väärtusest. TV ja RS kiitsid põhjalike aruannete esitamise eest R. Rannametsa, R.
Ronimoisi, A. Väravast, M. Lepajõed, M. Nanitsat, K. Veltbachi, P. Perit, R. Kaselat.
Väheinformatiivsed aruanded olid H. Baumanil ja A. Liksoril. A. Liksori Filter Temposõidu
osavõistluste arunded ei sisaldanud kahjuks üldse neid fakte, mis iseloomustaksid võistluste
kvaliteeti. Põhjuseks arvasid kohaolijad olevat tõsiasja, et kohtunik ja korraldaja ühes isikus ei
saagi muud tulemust anda.
Päevakorrapunkt oli informatiivne, kuid koosolek tegi ka otsuse: 2012.a. kalendris
määrata mõnedele temposõidu etappidele sarjast sõltumatu peakohtunik, et saada aimu,
missuguse kvaliteediga erinevad etapid läbi viiakse.
2. TV poolt algatatud päevakorrapunkti mõte seisnes selles, et kõik peakohtunikud suhtuksid
võrdväärse rangusega UCI määrustikku (EJL võistlusreglementi). Erineva rangusega määruste
tõlgendamine erinevate kohtunike poolt viib võistlejad segadusse ja see põhjustab sportlastes
sageli pahameelt, kui mõnel (osa)võistlusel rikkumise eest karistus määratakse, samas sarja
teisel etapil jätab peakohtunik rikkumise tähelepanuta. Teema on küllaltki tundlik, sest nt
rahvaspordiürituse raames toimunud litsentsiga ratturi reeglite rikkumine peab saama karistuse.
Sel hooajal on karistused määratud EMV-te erinevatelt maantee- ja maastikurattasõiduvõistlustelt. Diskussioon EJL 3. kategooria võistluste kvaliteedist ja võistlusjuhendis
esitatud erisustest viis ettepaneku tegemiseni EJL sekretariaadile: Klubide esindajate
poolt tehtud sportlaste eelregistreerimise järel teatud võistlusele lähetab sekretariaadi
töötaja klubile kinnitusena registreerimise kättesaamise kohta võistluse juhendi. Sellega
osundab EJL vajadusele veelkord juhendi sisuga tutvuda, mis kohtunike arvates kahjuks
paljude litsentsiomanikest sportlasteni ei jõua.
3. ML andis lühiülivaate olemasolevast seisust 1.-4. detsembril Tallinnas toimuva maanteesõidu
rahvuslike eliitkomissaride koolituse tingimustest. Nagu varem on jutuks olnud, saab küllaltki
oluliseks tingimuseks hea inglise keele oskus. Eestist on praegu nimekirjas 9 inimest, neile
lisanduvad praegustel andmetel 1 inimene Lätist, 1 Soomest, 2 Valgevenest, 2 Poolast, 1
Iirimaalt, 1 Leedust. Võimalik osavõtu tasu määr selgub pärast seda (orienteeruvalt 8. okt.), kui
saab selgeks Euroopa Jalgratturite Liidu toetus koolituse läbiviimiseks.
4. RS teavitas koosolekut sellest, et EJL kohtunike, võistluste korraldajate ja treenerite ühine
koolitus on kavas läbi viia 4.-5. veebr. 2012 a. Ida-Virumaal Jõhvi Jalgrattaklubi organisatoorsel
toetusel. Teemadest: traditsiooniliselt võtame päevakorda uuesti teemad, mida oleme paar
aastat tagasi käsitlenud. Päevakorraliseks teemaks on tõusnud ratturite ohutus nii võistlustel

kui treeningutel, aga ka võistluste korraldajate kohustus - üritus turvaliselt läbi viia – seda uue
Liiklusseaduse valguses. Koosolek arvas antud teemat kõige pädevamalt olema võimeline
selgitama R. Ronimoisi. Käesoleva aasta võistlustel on tekitanud teatud segadust nii osalejate,
korraldajate ja isegi treenerite arusaamistes EJL 3. kategooria võistluse juhendi tõlgendamisel
– teema, mis kindlasti tahab selgitamist. RS pani koosolekul osalenutele südamele
koolitusteemadeks heade ideede tekkimisel sellest teada anda.
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