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ARUANDE KOOSTAMISE EESMÄRK
Anda võimalikult objektiivne ülevaade
spordiüritusest, et sellest oleks tagasisidena abi
a) võistluse korraldajale
b) järgmise aasta peakohtunikule

VÄGA HÄID NÄITEID
5. Mulgi RR aruanne Mihklilt. Positiivne, aga objektiivne kokkuvõte spordiüritusest,
milles kuhjaga juhiseid korraldajale järgmiseks ettevõtmiseks.
Fragment kommentaarist: Edaspidi, et tagada võistluste kvaliteetne läbiviimine,
tuleb meeles pidada järgmist: raja turve (kaasata vabatahtlikke rajaturvajaid),
mototurve instruktaaž (liiklus tuleb seisata), mototurvajate raadioside (vajadusel
saab neid sel juhul rajal suunata), raja markeering (UCI paragrahv 2.3.004),
tualettide arv ning markeerimine, auhinnaväärilised meened (kui ei ole mõistlikku
meenet, siis pigem olgu see olemata).
Kokkuvõtvalt võib öelda, et vaheaasta võistluste korraldamises on jätnud oma jälje,
kuid korraldaja motivatsioon antud etapi korraldamisel on märgatav, mis osas olen
kindlal veendumusel, et siit saab edaspidi minna oluliselt paremaks ning
kvaliteetsemaks.

VÄGA HÄID NÄITEID
Pandivere RR Raimolt. Üksikasjalik, arutlev kokkuvõte, sageli fotodega illustreeritud
aruanne annab hilisematele analüüsijatele hindamatu allika. Raimo trumbiks on
liiklusohutus ja see tuleb tal väga hästi ka aruannetes esile.
Fragment aruandest: Võistlustrassil oli rakendatud vajalikul määral
liiklusohutusmeetmeid ja oli järgitud koostatud liiklusskeemi. Suurematel ristmikel oli
reguleerija, kes tagas nõutud liikluskorralduse.
Korraldaja poolt organiseeritud toitlustusalad olid trassi 15., 43. ja 71. kilomeetril,
kus anti võistlejatele mast joogipudeleid. Kuna pudeleid oli jagamas üks inimene,
siis tekitas tema kaasaliikumine pisut segadust ja ohtlikke olukordi. Ettepanek on, et
peagrupile ei antaks maast joogipudeleid enne 43. kilomeetrit, sest selleks ajaks ei
ole kaasavõetud pudelid veel tühjad. Oluline on jälgida, et maast jootes ei toimuks
ohtlikuks kujunevat “kaasajooksmist”.

VÄGA HÄID NÄITEID
Huvitav aruanne temposõiduvõistluselt, Premium7 TS I etapilt Teedu esituses.
Fragment aruandest: Võistluskeskus asus Kambja alevikus kohaliku kooli lähistel, kust
võistlejad ka startisid.
Võistlustrass oli tagasipöördega algupärane Kambja temposõidu rada finišiga stardipaiga
vahetus läheduses (sisuliselt kõrval). Samas asus ka sekretariaat ja töötas ajavõtubrigaad.
Füüsiline koostöötamine ja pikaajaline kogemus tagasid tõrgeteta infoedastuse ning võistlejate
informeerimise. Kuigi finišitulemuste elektroonilist tablood kasutusel ei ole (pole ka otstarbekas
nii väikese võistluse puhul), toimus hetkeprotokollide printimise kaudu võistlustulemuste
teavitamine paariminutiliste intervallidega.
Elektrooniline ajavõtt ja sekretariaadist jooksev infoedastus ajavõtubrigaadile toimisid
tõrgeteta. Infolink ajavõtubrigaadi ning sekretariaadi vahel oli sujuv.
Võistluste alguses tekkinud elektriühenduse katkemise probleem lahendati sujuvalt ja nii, et
sellest sekretariaadi töös võistluse toimimist häirida võinud probleemi ei tekkinud.

ARENGURUUMIGA NÄITEID
Filter Temposõidu Karikasarja I etapp Aivo esituses. Aivo puhul on sisseprogrammeeritud probleem, et tema oli
peakohtunikuna ka korraldaja esindaja.
Fragmendid aruandest: Kommentaarid I OSA kohta - KÕIK VARAKULT TEHTUD, Lisandunud on käsirattaklass
sõltumata vanusest ja soost.
Kommentaarid II OSA kohta - KÕIK OK, Kuna sel aastal on kiipidega ajavõtt, siis kaks võistlejat unustasid kiibid
peale panemata, samuti oli suur segadus aegadega, kuna kiip luges finikohas ka startivate ajad uuesti ära.
Kommentaarid III OSA kohta - Kuna rada oli suletud Jüris, siis osad inimesed oli pahurad, et pidid koju sõitma
pikemat teed.

Stardi-finisikoht Rae vallamaja ees ja start-finis ühel lõigul
Uus rada , mis kulges 13,1 km ühes suunas ja peale pööret tagasi sama teed. Liiklus suletud stardi-finisi alas. Trass
oli hästi turvatud
UUS AJAVÕTT KIIPIDEGA, PALJU SEGADUST AJAVÕTUGA KOHAPEAL EI SAANUDKI PROTOKOLLI, MIS
ILMUS JÄRGMISE PÄEVA HOMMIKUKS
Kasutasin ikka paberit.
VAJA TEHA ESMAPÄEVAL, S.O. 11.05 AJAVÕTU TIIMIGA KOOSOLEK , ET VÄLTIDA ESIMESE ETAPI APSE
Üks tüdruk kukkus ja viidi kiirabiga haigla, põrutus

ARENGURUUMIGA NÄITEID
Näide on arenguruumiga mitte peakohtuniku nõrgast esitlusest, vaid NÕRGAST VÕISTLUSE KORRALDUSEST.
EMV-sed Mäestlaskumises (Downhill) DHI CN kategoorias, peakohtunikuks Pait.
Fragmendid aruandest: Kommentaarid – erilised juhtumid. Võistluse läbiviimisel otseseid probleeme ei olnud.
Võistluskeskus oli kompaktne ja meeldiva õhkkonnaga.
Negatiivse külje pealt toon välja järgneva:
•

võistlustulemuste kättesaamine ja nende vormistamine nii EJL-ile, kui UCI-ile

•

võistluskeskuses puudus WC

•

võistluskeskuses polnud nõuetele vastavat autasustamispoodiumit

•

puudus korralik infotahvel.

•

Võistlejaid oli oodatust vähem.

Proteste ei esitatud.
R. Solnaski kommentaar: Võistluseelsel nädalal, ca 3-4 päeva enne võistlust võttis minuga ühendust alaliidu
peasekretär, kes soovis korraldaja mõjutusel muuta juhendit nii, et EMV-te võistlusklassiks oleks ka Seenior-ratturid.
Väitsin, et see on võimatu, sest seda ei näe ette ka hooaja võistlusreglement. Sama teemaga pöördus minu poole
ka peakohtunik Pait. Seega, võistluste korraldaja ei olnud vaadanud kuni võistluseelse nädalani võistlusi puudutavat
infot kodulehel e ei tegelnud oma kohustustega.

