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OSALEJAD: M. Paal, M. Nanits, R. Ronimois, M. Lepajõe, R. Maimre ja R. Solnask
PUUDUJA(D): R. Rannamets
PÄEVAKORD:
1. Lõppeval hooajal esilekerkinud küsimused – üldine arutelu, otsus
2. 31. jaan. - 1. veebr. 2015 toimuva kohtunike, treenerite ja võistluste korraldajate koolitusseminari teemade
arutelu ning kooskõlastamine – R. Solnask, üldine arutelu, otsus
3. Sügiskrosside sari – üldine arutelu, otsus
4. Muud küsimused
Koosoleku kulg ja otsused:
1. Peakohtuniku tegevus tema kinnitamisjärgselt võistlusele. Päevakorrapunkti menetlemise ajendiks olid EMVte teatekrossis peakohtuniku H. Rannametsa hinnang võistluste korraldaja vastuseisule kaasata võistlustele
enam kvalifitseeritud kohtunikke ja kohtunike kogu juhatuse liikme R. Rannametsa seisukohavõtt võistluste
peakohtuniku valiku suhtes üritusele registreerunud kohtunike mittemääramise kohta.
Otsus: peakohtunik kooskõlastab korraldajaga põhjendatud suurusega meeskonna (tugineb EJL
kodulehel
toodud
kohtunike
kogu
miinimumkoosseisude
tabelile
http://www.ejl.ee/shared/File/kohtunikekogu_koosseisud_02%2002%2014.pdf),
teavitab
kõiki
oma
meeskonna liikmeid määratud ametitest ja töötab korraldaja esitatud juhendi projektiga, mille esitab
korraldajaga kooskõlastatult vähemalt 30 päeva enne võistluste algust EJL kodulehele
ülespanemiseks. Kohtunikud, kes on end registreerinud aegsasti erinevatele võistlustele (valdavalt
juba talvisel koolitusseminaril), lähtuvad asjaolust, et see on vaid nende valmisolek osaleda
konkreetsel võistlusel, kuid mis ei taga siiski kohta ürituse kohtunike kogus. Lõpliku otsuse teevad
peakohtunik koos korraldajaga.
2. Koosolek kiitis heaks koolitusseminari toimumise aja, aasta 5. nädalalõpu – 31. jaanuar kuni 01. veebruar
2015.a. Toimumiskohana kaldus eelistus Vändrale ja võõrustajaks sooviti Viko Jalgrattaklubi. R. Solnask
tutvustas koolitusel võimalikke käsitlemisele tulevaid teemasid. Koosolek arutles veel päevakajaliste
ettekannete vajalikkuse üle ja palus R. Solnaskil need sulgeda ning asjaosalistega kokkulepped saavutada.
Otsused: R. Solnask lepib klubi esindajatega kokku võimaliku koolitusseminari toimumise
Pärnumaal, esitades selleks varasema kogemuse põhjal vajalikud lähteandmed (orienteeruv
osalejate arv, majutamist ning toitlustamist vajavad inimesed jms). Kokkuleppe saavutamise järel
esitab juhatusele kooskõlastamiseks koolitusseminari päevakorra – tähtaeg 30. nov. 2014.
3. Sügiskrosside sari 2014 koosneb 8-st osavõistlusest. Jalgrattakrosside karikavõistluse "Sügis 2014"
üldjuhend avalikustati ajal, kui mõnede etappide juhendid olid juba välja töötatud. Vaatamata eelmisel aastal
asjaosaliste ebakõladega tegevusele tähelepanujuhtimisega kordus tänavu analoogne olukord – vastuolud
üld- ja osavõistluste juhendite vahel. Kõige murettekitavam külg oli vasturääkivus alade distsipliinides:
kodulehel avaldatud infos olid selleks CC/MTB, üldjuhendis ainult CC (cyclo-cross) ja etappide juhendites nii
CC kui ka MTB. Sellega on loodud pinnas segaduste tekkimisele.
Otsused: Koosolek oli seisukohal, et järgmisel aastal ei saa jätkata samal viisil, vaid EJL peab koostöös
Treenerite Nõukoguga ära määrama, missuguse distsipliini kasuks otsus langetada. Kohtunike kogu
oli eelmiselgi aastal seisukohal, et osavõistluse korraldaja lähtub CC reeglitest ning võistlusraja
ettevalmistamisest kuni stardi- ja finishiprotseduuriliste reegliteni välja, kaasa arvatud
määrustepäraste võistlusnumbrite tellimine. Kui meil praegu ei suuda sportlased/treenerid/vanemad
kindlustada kõiki rattureid spetsiaalratastega, siis organisatsiooniline pool saagu juba täna tuge CCmäärustikust, et siis ka muude ettevalmistustega sinnapoole liikuda.
Koosolekul oli arutluse all mitu võimalikku varianti. Lätis nt algab A. Piziksi korraldatav CC-hooaeg alles
18. oktoobrist ja kestab 16. novembrini. Praegusele sügiskrosside sarjale võib meilgi hilisemalt
lisanduda uus ja alustav CC-sari vms.
4. Muud küsimused. Kohtunike Kogu juhatus kuulas ära R. Solnaski informatiivse ülevaate hooaja aktiivseima
ja parima noorkohtuniku väljaselgitamise konkursist.
Protokollis: R. Solnask

