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PÄEVAKORD:
1.

Kohtunike hooaja alguse tegemistest, õnnestumised ja tagasilöögid – R. Solnask

2.

Kohtunike stipendiumite määramistest – R. Solnask

3.

Muud üleskerkinud küsimused – juhatuse koosoleku laiendatud koosseis

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:
1. RS: Rattahooaeg on käivitunud ja senini on see kohtunike tegevust hinnates sujunud üldjoontes edukalt.
Peakohtuniku aruanded laekuvad, kuigi mitte päris oodatud ja kokkulepitud tähtaegadeks. Ainuke
“tagasilöök” kohtunike tegevuse kohta võistlustelt on juhatusele saabunud BMX-krossi ürituselt King of
Tallinn 14. mai võistluspäevalt. Kuna signaal intsidendi kohta tuli võistlustel osalenud Eesti-poolsetelt
kohtunikelt (ja mitte korraldajalt või peakohtunikult), siis saame juhtunut hinnata vaid ühe osapoole väidete
põhjal. RS kohtunike kogu juhatuse esimehena on võtnud asjaosalistelt seletused ja objektiivsuse huvides
küsis arvamust ka võistlustele määratud UEC tehniliselt delegaadilt A. Ozols`ilt. Praeguseks pole seda veel
saabunud, sest A. Ozols on praegu seotud selle distsipliini Kolumbias peetava MM-ga, kuid mainitud isik
lubas seda teha pärast kodumaale naasmist ja oma riigi rahvusliku komissariga konsulteerimist. Koosolek
kuulas võistlustel toimunud intsidendi üksikasju sündmuste keskmes olnud K. Põdralt ja K. Veltbachilt.
Nende saadud faktide põhjal leidis koosolek, et keskendudes vaid kohtunike ja ürituse korraldaja vahel
tekkinud vastasseisule, ei saa kohtunike reputatsiooni kaitstes juhtunut maha vaikida ja tõe väljatoomise
huvides peame kohtunike kogu poolt toimunu üksikasjad avalikustama pärast oodatavat juhtumi vms mitte
tavapärase ilmingu toimumise fakti kinnitamist võistlustel. Juhtunuga kaasnevate või teiste osapooltega
seotuses olevate (nt korraldaja vs klubid) konfliktide järelmõjudega kohtunike kogu juhatus ei tegele.
Otsus: Seni juhtumiga seotud ja sellega tegelnud isikutel üritada lahendada juhtum läbirääkimiste
teel koos juhtumi provotseerijalt kinnituse saamisega selle kohta, et taolisi intsidente enam ei juhtu.
2. RS informeeris koosolekut kohtunike stipendiumite konkursi väljakuulutamise faktist ja palus huvilistel
osaleda. Tingimused on sarnased eelmise aasta tingimustega.
3. A. Aasoja tõstatas küsimuse peakohtunikega kinnitatud võistluskalendri ja reitingutabeli pidamisest ning
õigsusest jms dokumentide kättesaadavusest ja avanemiskõlbulikkusest EJL kodulehel. RS tunnistas
probleeme EJL kodulehel väljapandud dokumentatsiooni uuenduskiirusega ja nende kättesaadavusega. EJL
sekretariaadi koosseisu alamehitatus ei võimalda praegu paremat operatiivsust, kuid olemasoleva
olukorraga leppida ei saa ja seda peab ka EJL sekretariaat/juhatus tunnistama.
R. Ronimois esitas küsimuse peakohtunikele seoses võistluste ajal väljavalitud klubidele võistluse hindamise
e tagasiside lehe saamise kohta. Kas klubid üldse reageerivad ja vastavad? Hetkel pole veebipõhine
versioon kodulehe kaudu töös, kuigi peaks olema. Peakohtunikel järgida juba eelmisel aastal sisse viidud
kohustust esitada võistluste järgselt vajalik link või väljatrükitud formaat võistluste läbiviimise hindamise
kohta.
M. Lepajõe tegi ettepaneku enne sügishooaja algust kokku kutsuda cyclo-cross`i (CX) distsipliinist huvituvad
kohtunikud ja korraldajad, et viia läbi CX-koolitus ja anda soovijatele võimalus EJL abikohtuniku taseme
eksami sooritamiseks. Koolituse korraldaksime Tartus ja kutsutute hulgas võiksid olla sellealase
võistluskogemusega L. Peil, S. Puhm ja S. Kukk.
Otsus: kohtunike kogu juhatusel 1. augustiks kokku leppida koolituse toimumise aeg ja koht ning
sellest EJL sekretariaati informeerida, et kodulehe kaudu huvigruppe teavitada.
Protokollis: R. Solnask

