EJL KOHTUNIKE KOGU LAIENDATUD KOOSSEISUGA
JUHATUSE KOOSOLEK
12.10.2018

TOIMUMISKOHT: Nõuma talu, Koidu küla, Saue vald Harjumaa 76418, Saunapunkt
(http://www.saunapunkt.ee/en/contact/)
AEG: 12. oktoobril 2018.a. kl 17.40 – 19.00
OSALEJAD: Raivo Rannamets, Mihkel Nanits, Raul Aarma, Madis Lepajõe ja Rein Solnask
PUUDUJAD: Mari Paal ja Raimo Ronimois
PÄEVAKORD:
1.

Kohtunike hooaja 2018 tegemistest – R. Solnask, koosolek, informatiivne

2.

2019.a korraline kohtunike, treenerite ja võistluste korraldajate koolitus: ülesehitus, teemade ring,
toimumise aeg/koht ja korraldusmeeskond – R. Solnask ja koosolek

3.

Kohtunike riidegarderoobi täiendamisest – R. Solnask ja koosolek

4.

Veebipõhise peakohtuniku aruande väljatöötamisest – R. Solnask ja koosolek

5.

Kohtunike kogu uue juhatuse valimisest korralisel üldkoosolekul - arutelu

6.

Muud päevakajalist

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:
1. Käesoleva hooaja võistlused on kulgenud reeglipäraselt, tähelepanuväärseid probleeme pole olnud.
Teatud segadus on tekkinud peakohtunike aruannete esitamisega, vaatamata sellele, et nii hooaja
alguses koolitusseminaril kui hiljem, jooksvalt, oleme deklareerinud, et kohustuslik on peakohtuniku
aruande esitamine võistluselt, mis on 2. või kõrgema kategooriana kinnitatud võistlus. Kiidusõnu
pälvivad need kohtunikud, kes esitavad aruande ka 3. kategooria võistluselt, kuid siin on peamiseks
mõjutajaks pigem see, et korraldaja on võistluse kvaliteedi hoidmiseks järginud kõrgemaid
väärtushinnanguid ja mehitanud oma ürituse kohtunike kogu valdavalt litsentseeritud kohtunikega.
2. 2019.a korralise kohtunike, treenerite ja võistluste korraldajate koolituse asukohana on päevakorda

tõusnud Jõulumäe Tervisespordikeskus Pärnumaal. Keskuse eestvedaja hr E. Tasalain on eelneva
hinnapakkumise juba esitanud. ReinS saadab pakkujale täpsemad lähteandmed osalejate kohta
varasemate aastate kogemuse alusel.
Koolituse toimumise ajaks oleme kavandanud tavapäraselt veebruarikuu esimese nädalavahetuse e
2.-3. veebruar 2019.a. Koolituskava struktuur säiliks samasugusena nagu oleme seda viimastel
aastatel viljelenud ja sisaldab:
a) ülevaadet UCI määrustiku muutustest MNT- ja MTB-distsipliinides;
b) ülesannete lahendamist MNT-ala määrustiku tundmise baasil (JaanL ja MihkelN);
c) ülesannete lahendamist MTB-ala määrustiku tundmise baasil;
d) õppetunnist peakohtunikuna MNT-ala EMV-telt (MihkelN);

e) võistluste turvalisemaks muutmisest (BCT kogemuse põhjal MihkelR);
f) soovitusi ja näpunäiteid kohtunikele (BCT näitel KristenK);
g) UCI komissaride komisjoni tööst ja kohtunike eetikakoodeksist (MadisL);
Otsus: Koolituse ettevalmistusmeeskond: sisu ja päevakava eest vastutavad ReinS ja RaimoR;
haldus- ja korraldusliku osa eest RaivoR.
3. Kohtunikud pole paaril viimasel aastal oma kohtunikuriietust täiendanud. Vajadus on tekkinud
kohtuniku särgi ja vesti uuendamiseks, seda enam, et EJL on kasutusele võtnud uue logo. Kohtuniku
särgi valikul seame eesmärgiks leida sobiv ja ühtne värvitoon, mille alusel kohtunikud leiavad omale
sobiva suuruse ja tegumoega päevasärgi.
Kohtuniku vest saab olema lukuga ja soovitavalt tasku(te)ga. Vesti pakkumist küsime M. Vilipsonilt.
Riiete komplekti kokkuseadmise eest vastutavad MariP, MihkelN ja ReinS.
4. Uuel hooajal on kavas täielikult üle minna veebpõhisele peakohtuniku aruandevormile. MihkelN ja
EdgariT on MNT-„põhja“ varasemalt ette valmistanud. Plaan on ala asjatundjatele anda võimalus
distsipliinipõhiselt vormid välja töötada järgmiselt:
MTB – PaitP ja ReinS
CX – RaulA ja MadisL
BMX-kross – KuldarP ja JaanV
TRK – RaivoR ja EvelinI
MadisL lubas saata tutvumiseks UCI poolt kasutatavate raportivormide näidised, et neid võimaluse
korral aluseks võtta, mis oleks alternatiiviks Mihkli ja Edgari poolt alustatud vormidele. ReinS pöördub
vajadusel abi saamiseks Aivo Maripuu poole.
5. Talvise koolitusseminari ajal toimuval kohtunike kogu üldkoosolekul valitakse ajaperioodiks 2019 kuni
2023 uus kohtunike juhatus. Peame eelnevalt välja selgitama, kas
a) praeguse koosseisu liikmed soovivad jätkata;
b) on ettepanekuid uute liikmete kaasamiseks
6. Muu päevakajalise arutelu käigus saime teada, et homme toimuvad CX Eesti Meistrivõistlused, kuhu
kutsutud kohtunikel palutakse õigel ajal kohal olla.

Protokollis: R. Solnask

