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ARENGURUUMI SISALDAVAD ÜRITUSED/ARUANDED
Team Rattapood Cup maastikurattasarja III etapp Põltsamaal
Peakohtunik ja aruande esitaja Hillar Bauman, EJL MTB distsipliini kohtunik
Kokkuvõttev kommentaar – erilised juhtumid
Võistlus rahuldavalt korraldatud. Rada jäi seoses ilmastikutingimuste
(vihmasajud) ja enne võistlust aset leidnud põllu üleskündmisega liialt
lühikeseks. Selliseid võimalikke riske tuleks varem arvestada.
Probleemiks sai antud olukorras see, et peakohtunik andis väära signaali ka
kohalikule korraldajale. Peakohtuniku eeltöö jäi tegemata. Pealegi ei too Hillar
etapiti välja ka kohalikku korraldajat/rajameistrit. Antud etapi puhul ei nähtu
aruandest isegi etapi number.

TASET SISALDAVAD ÜRITUSED/ARUANDED
Hawaii Express Estonian Cup 2015, VI etapp Põleva Kivi Rattamaraton 3.kategooria
Peakohtunik Ants Väravas. Tugeva tausta ja teadmistega komissar, kes on teinud korraldajatega väga head eel- ja
järeltööd ürituste jätkuva korraldustaseme paranemise suunas. Tema aruanded sisaldavad punktuaalseid
ettepanekuid korraldajale rajamärgistuste vastavuse, võistluslinnakute ülesehituste, infotahvlite sisu ning
suunaviitade olemasolu koha pealt. Väga tubli kasvatustöö!
Stiilinäide:
Peateel ja sealt ärapööramised olid haruldaselt hästi märgistatud suunaviitadega nii Tallina kui ka Tartu poolt
sõitjatele.
Võistluskeskus oli eriti avar, oleks võinud olla isegi kompaktsem. Kujundus hea, jättes loodusesõbraliku, meeldiva
mulje.
Arvo Sala sai hästi hakkama peakorraldajana. Samuti sai Hardi Raiend kenasti hakkama päevajuhi-informaatori
ülesannetega.
Osavõtjate julgestamise tagamine väga hea. Julgestajatele korrektne nummerdatud rajakaart.
Meditsiin: Peaarst med-teeninduse võistluskeskuses, telgis mõlemad kiirabid brigaadid rajal, TP-des Kaitseliidu
parameedikud. Kogu teenistus kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid.
Stardi-finiši linnak oli valmis registreerimise alustamisel ja toimisid kõikides ürituse faasides eeskujulikult.
Rajatähistus oli väga hea. Oli kasutatud isegi kahte eelhoiatusviita enne pööret.

TASET SISALDAVAD ÜRITUSED/ARUANDED
RMK Kõrvemaa Rattamaraton, 3. kategooria
Peakohtunik Rein Solnask
Antud võistluse esiletoomiseks ei ole põhjuseks mitte peakohtuniku
poolt tehtu, vaid korraldaja – SÜKK - tavapärane kõrge tase.
Fragmendid aruandest:
Rajajulgestajad 17-s erinevas punktis olid varustatud raadiosaatjatega ja
said võistluseelsel koosolekul juhised erinevates olukordades
tegutsemiseks.
Mõlema sõidu sportlaste ees sõitsid korraldaja piloot ATV-l ja
mootorratastel. Korraldaja oli ürituse õnnestumise nimel palju vaeva
näinud.

TASET SISALDAVAD ÜRITUSED/ARUANDED
Korraldaja oli meditsiiniteenistuse eeskujuliku esindatuse nimel sarnaselt varasemate
aastatega välja toonud muljetavaldavalt arvuka jõu:
2 kiirabibrigaadi autodel stardi-finishipaigas, lisaks üks täisvarustuses mehitamata
meditsiinibuss, 3 meedikut ATV-del ja 5 jalgratastel ringi liikumas (ohtlike laskumiste
lähedal ja TP-des paiknedes), pluss 2 inimest stardi- ja finishipaigas ootel, kokku 16
meditsiinitöötajat. Viimaseid võistlejaid saatsid ATV ja med-töötajast rattur.
Meditsiiniteenistuse juht K. Rõivassepp kui üks „Avalike liikumis- ja spordiürituste
meditsiinilise teenindamise juhendi“ väljatöötajatest on antud ürituse teenindamisel
järginud justnimelt neid püstitatud eesmärke. Võistluste eelselt tuletas informaator
korraldaja palvel osalejatele pidevalt meelde seda, et korraldaja esindajal või
meditsiinitöötajal on õigus sekkuda võistleja jätkamispüüdlustesse juhul, kui märkab
võistlejal liigse väsimuse või terviserikke sümptomeid, aga ka seda, et metsarajad on
tulvil seenelisi-marjulisi.

