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AEG: 4. veebruaril 2012 kell 10.30
KOHT: Kääriku Puhke- ja Spordikeskus, Kääriku Otepää vald 67301 Valgamaa www.kaariku.com
OSALEJAD: vt. osalejate nimekirja
PÄEVAKORD:
1. Koosoleku avamine, päevakorra tutvustamine
2. Kohtunike kogu juhatuse hooaja 2011 tegevusaruande ettekanne
3. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine
4. Rahvusliku eliitkomissari koolitusest Tallinnas
5. Jooksvad küsimused ja probleemitõstatused
KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:
1.
2.

3.

4.

5.

EJL kohtunike kogu juhatuse esimees ja koosoleku juhataja R. Solnask avas koosoleku ja
tutvustas päevakorda.
Juhatuse esimees R. Solnask kandis ette 2011.a. kohtunike kogu juhatuse tegevusaruande.
Kokkuvõttes tunnistas ta juhatuse töö möödunud aruandeperioodil sisukaks, millele aitasid
edukalt kaasa mitmed aktiivsed kohtunikud. Eelmisel üldkoosolekul juhatusele püstitatud
ülesanded said põhiliselt täidetud.
Juhatuse tegevusele hinnangu andmine. Antud koosseisuga juhatusele oli see esimene tööaasta.
K. Veltbach tegi ettepaneku hinnata juhatuse töö hindele „hea“, sest juhatuse üks
põhieesmärkidest – koolitada välja piisavas mahus noorkohtunikke – on taas täidetud.
Otsus: 100%-lise häältearvuga (23) hindas üldkoosolek juhatuse tegevuse „heaks“.
R. Solnask rääkis eelmise aasta detsembrikuus (01. – 04.12.) toimunud rahvuslike
eliitkomissaride (National Elite Commissaires) koolitusest ning sellele järgnenud
tasemeeksamist. Ettekandja selgitas koolitusele kutsutute valikupõhimõtet. Järgneva koolituse
raames kuuleme kahelt ettekandjalt nende arvamusi ja läbielamisi, aga ka ülesandeid kõnealusel
koolitusel/eksamil.
Jooksvad küsimused ja probleemitõstatused, mis kerkisid esile kohapeal*.
5.1 K. Malts: Kas 2 aastat tagasi seminaril räägitut rakendatakse ehk kui kohtunik pole 2 a
võistlustel kohtunikuna osalenud ja pole käinud ka seminaridel (kvalifikatsioon ju langeb), siis
ta peaks uuesti tegema eksami juhul, kui soovib ikkagi kohtunikuna jätkata?
R. Solnaski vastus: Pole seni järgitud aga edaspidi peaks järgima. Selleks on vaja kõigepealt
vaadata üle, kui palju selliseid kohtunikke nimekirjas on ja siis nendega suhelda, et kas
soovivad ikka jätkata või mitte. See on vajalik ka adekvaatse kohtunike nimekirja
olemasoluks EJL kodulehel.
Otsus: järgmise kohtunike kogu juhatuse koosoleku toimumise ajaks korrastada EJL
kodulehel olev kohtunike nimekiri.
5.2 R. Solnask: eesmärgiks on kohtunikelt seisukoha saamine teemal, kuidas suhtuda EJL 3. kat.
rattaspordiüritustele registreerimiseks võistlejatelt ühekordse litsentsi soetamise kohustusse.
Asjasse aitasid enam selgust tuua I. Kelk ja T. Reedi.
Kohtunike üldkoosoleku seisukoht: kohtunikud ei toeta varianti, kus võistleja ostab
litsentsi igaks võistluseks eraldi, sest see moodus ei teeni litsentsi tavapärase
omandamise eesmärki, kaasa arvatud kinnitust võistlusmääruste tundmisel. Küll peab
koosolek mõistlikuks hooaja litsentsi soetamist, oskamata täna hinnata toimingute mahu
kasvu, mis sekretariaadil sellega kaasneb.
5.3 Võistlustel, millel loositakse/väljastatakse meeskondadele tehnilise abi numbrid, peavad
organisaatorid/kohtunikud pidama selle kohta täpset arvestust, et välistada olukordi, et

tehnilise abi tunnusmärgi saab võistkond, kelle saateautot juhib ebapädev, kogemusteta juht.
Ettepaneku algatajad pidasid silmas juhtumeid, kus reaalsetes tegutsemisolukordades on
litsentsita (kogemusteta) juhid seadnud kriitilise olukorra tekitamisega ohtu nii ennast kui
kaasvõistkondi teenindavad autod.
Lahendus: Esindajate koosolekul loositavad ja võistkondadele jagatavad tehnilise abi
numbrid peavad saama nimelise kinnituse e. väljaantav T-number fikseeritakse nii
võistkonna nime- ja selle esindajapõhiselt.
5.4 R. Ronimoisi ettekandest „Liiklusohutusest jalgrattavõistlustel ja treeningutel“ ajendatult
tõusis päevakorda küsimus: kas EJL saab olla abistavaks lüliks reguleerijate koolituste
organiseerimisel? R. Ronimois, olles ise antud teemaga oma töökohustuste tõttu väga
lähedalt seotud, arvab, et see on täiesti võimalik ja ettevõtmise õnnestumise korral tõstab
EJL-i reputatsiooni liiklusohutuse eest seisjana.
Otsus: Koosolek pöördub EJL sekretariaadi poole lootuses, et viimane koos EJL
juhatusega oleks katusorganisatsioonina abiks reguleerijate koolituste organiseerimisel.
5.5 Koosolek tõstatas küsimuse peakohtunike võistlustele määramise/kinnitamise põhimõtetest,
mis kuulub teatavasti kohtunike kogu juhatuse kompetentsi. Küsimuse mõte seisnes vastuolu
tekitamises olukorraga, mil peakohtunikuks määratakse kohtunik, kes pole aastaid
koolitusseminaril osalenud.
Otsus: Team Rattapood Cup 2. kategooria osavõistlustele määrata peakohtunikeks
kandidaadid, kes täidavad kohtunike kogu juhatuse nõudmised. Seni taotluse
peakohtunikuks olemise kohta esitanud H. Bauman saab neil etappidel osaleda
kohtunikuna.
* Päevakorda kerkinud teemasid arutati kahepäevase seminari töö tulemusena.
Protokollis: R. Solnask

