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PÄEVAKORD:
1.

Kohtunike käesoleva aasta tegemistest, õnnestumised ja vajakajäämised – R. Solnaski ettekanne,
arutelu

2.

Korralise kohtunike (treenerite ja võistluste korraldajate) koolitusseminari läbiviimisest, asukoha ning
teemade valik – R. Solnask, üldine arutelu, otsus

3.

Muud küsimused, sh 2015a aktiivseima kohtuniku ja parima noorkohtuniku nominentidest – R. Solnask

Koosoleku kulg ja otsused:

1.

R. Solnask (RS) võttis lühidalt kokku käesoleva aasta võistlused, millistelt saadud tagasiside kaudu
saime hinnata meie kohtunike tegevusi või võistluse korraldusi.
Positiivse poole pealt võime hinnata Tartus toimunud Euroopa MV-si meie kohtunike tegutsemise osas
kordaläinuks, sest see katsumus andis võimaluse ennast näidata ja oli meeldiv, et 3 UCI rahvusvahelise
tasandi kohtunikku seda ka positiivselt hindasid. Teine rahvusvahelise kategooria võistlus UCI poolt
määratud peakohtunikuga, Balti Keti velotuur, kinnitas taaskord Eesti kohtunike oskusi maanteevõistluste
teenindamisega väärikalt hakkama saada. Eesti-sisestel võistlustel sai käesoleval aastal kehtestatud
spetsiaalne võistluste korralduslikku poolt ja kohtunike tegevust hinnata võimaldav vorm, mille
täitmise/hindamise andsime osalenud klubi(de) esindaja(te)le [vastuseks 12.03.2015a üldkoosolekul tõstatatud
küsimusele tegevusaruande 4. kaasettekande esitamise järel anda klubide esindajatele võimalus hinnata kohtunike
tegevust]. Kahjuks on tagasiside saamine olnud väga vaevarikas ning ka vähetulemuslik, st vaid üksikud

klubid on soostunud andma sisukaid hinnanguid. Peakohtuniku aruande ja ka temaga vahetu vestluse
tulemusena saadud informatsiooni põhjal peame täiesti läbikukkunuks riigi meistrivõistlusi mäestlaskumises
(UCI CN, DHI), kus nii korralduse, juhendis (ja EJL võistlusreglemendis) esitatud vanusklassidest
kinnipidamise ja ka protokollide vormistamise osas täheldasime tuntavaid puudujääke, lisaks ei vääri
osavõtjate vähesuse tõttu riigi tiitlivõistluste nime.
Kohtunike kogu juhatus teeb sellega seoses EJL juhatusele ettepaneku tõsiselt kaaluda 2016a
mäestlaskumise EMV-te korraldamise mõttekust piisava huvi puudumise tõttu, mida iseloomustab osavõtjate
vähesus.
2.

RS tõstatas teema eeloleval talvel korraldatava iga-aastase kohtunikele, treeneritele ja võistluste
korraldajatele suunatud koolitusseminari läbiviimise kohta. Tavapärane kinnistunud nädalavahetus selleks
2016a on 6.-7. veebruar. Asukoha arutelu järel ei jõutud ühisele seisukohale, vaid otsustati ära oodata

järgmisel aastal peetavate EMV-te maanteesõidus korraldaja kinnistamisotsus. Seda mõjutas väga
positiivne kogemus käesolevast aastast, kus koolitusseminari aitas korraldada EMV-te läbiviija Vändras
asuv JK Viko.
Sisuliselt 1,5-päevasel seminaril ei jõua rääkida tõenäoliselt kolmest erinevast rattasõidudistsipliinist. Peame
tegema valikuid samal põhimõttel nagu seda teeb UCI. Arusaadavalt jääme endiselt sügavuti arutlema
rattasõidu üld- ja maanteesõidureeglite ja kohtunike tegevuste üle sellel alal. Seetõttu võtame
koolitusseminari päevakorda Euroopa maanteesõiduvõistlustel erinevaid positsioone täitnud kohtunike
ettekanded, kes diskuteeriksid kuulajatega erinevatel töölõikudel saadud kogemuste üle. Heaks materjaliks
on siin kindlasti meie juhatuse liikme Raimo poolt algatatud juhiste väljatöötamine. Lisaks räägime cyclocrossi määrustest ja võistluste korraldamisest, seda loodetavalt eesseisvate EMV-telt saadud õppetunni ajel.
Ajapuudusest tulenevalt ei jõua me käsitleda maastikurattasõidureegleid ja selle distsipliini võistluste
korraldamisega seonduvaid küsimusi, samuti juba varem antud seminaril päevakorrast mahavõetud
trekisõidu- ning BMX-võistluste teemasid.
Otsus: RS informeerib soovitud koolitusseminari korraldamise ajast – 06. kuni 07. veebruar 2016a EJL sekretariaati ja töötab Euroopa MV-tel ning cyclo-cross`i Eesti MV-tel tegutsenud kohtunikega
välja koolitusteemad. Kohtunike kogu juhatus kinnitab EJL-st saadava informatsiooni põhjal
koolitusseminari toimuskoha.
3. Muude aktuaalsete küsimuste arutelul kõlasid: a) probleemid e kasvuraskused 1. ja 2. kat BMX-võistlustel
treenerite/sportlaste arusaama muutmisel järgida võistlusriiete kandmise reeglitest kinnipidamist (KP); b)
probleemitõstatus EJL litsentsiga kaasnevate õiguste andmisest, kui senini aktsepteeritult mistahes litsentsi
omanikule (nt BMX-distsipliinis) maanteesõiduvõistlusel saateauto juhi õiguse andmise ratsionaalsusest ja
sellega tulenevatest ohtudest; c) EJL kohtunike tunnusriietuse ja –sümboolika täiendamisest: koosolek oli
seisukohal, et 2016a võiksime oma riietust täiendada lühikeste varrukatega päevasärkidega ja
nokamütsidega - asjaga tegeleb MN; d) 2015a aktiivseima kohtuniku tiitel on tänasega juba välja mängitud
ja see kuulub õigustatult Raivo Rannametsale; parima noorkohtuniku nimetab juhatus peale aktiivse hooaja
lõppu.

Protokollis: R. Solnask

