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UCI ID – mis see on?

• Koosneb 11-st numbrist

• Igal litsentsiomanikul on oma unikaalne UCI ID

• See number jääb litsensiomanikule alatiseks, isegi kui 
ta vahetab oma nime, rolli või Rahvuslikku 
föderatsiooni (sõitja, spordidirektor, komissar).



Stardinumbrid

Joonista A4 peale seljanumber ja seejärel
raaminumber!

• SELJANUMBRID – 18 x 16 (10 cm numbrid ja reklaam
alaosas 6 cm, joone laius 1,5 cm)

• RAAMINUMBRID – 9 x 13 (6 cm numbrid ja reklaam
üla või alaosas 2 x 11 cm, joone laius 0,8 cm)



Stardinumbrid
2 x 11 cm ülal või all





Litsentsikontroll

• Spordidirektor saabub litsentsikontrolli ja esitab sulle 5 
sõitja litsentside hulgast 4 litsentsi kontrollimiseks. 

• Mida teed?

• Välja on võimalik anda ainult 4 numbrit. 5-nda sõitja 
number on võimalik välja anda siis, kui konkreetne 
litsents on kontrollitud.



Sotsiaalmeedia

• Oled võistluse peakohtunik ja saabud võistluste 
järgselt koju. Õhtul leiad sotsiaalmeediast postituse 
teise kohtuniku poolt (oli Kohtunike Kogu liige) sinu 
poolt teenindatud võistluse juhtumi kohta, täpsemalt 
tugev kriitika langetatud otsuse kohta.

• Mida teed?



Sotsiaalmeedia

• Need on keerulised olukorrad, kuid Kohtunike Kogu 
nimel räägib alati peakohtunik. 

• Otsus on langetatud konsensuslikult või mõnikord PCP 
poolt ja seda ei ole mõistlik kommenteerida teiste 
kohtunike poolt. 

• Kokkuvõtvalt - Kohtunike Kogu on üks meeskond. 



Sotsiaalmeedia

• Spordidirektorite koosolek – lisaks tiimide esindajatele, 
kohtunikele, võistluskorraldajale, turvaülemale, 
võistluste arstile, neutraaltehnilisele abile ja DCO-le on 
koosolekuruumis ka kaks meediaväljaande esindajat?

• Mida teed?



Sotsiaalmeedia

• Palud neil viisakalt lahkuda, sest spordidirektorite 
koosolek on kindlale sihtgrupile.

• Meedia jaoks vajalik info (startijate nimed, startijate
ajad jne.) on võimalik saada ametlikest dokumentidest, 
mida jagatakse meediale. 



Kohtuniku tööriistad

• Riided (EJL ja kohtuniku märkega triiksärk, jakk, vest, nokamüts)

• Stopper (2tk kui oled Timekeeper)
• Vile
• Pliiats(id) + teritaja
• Paber (veekindel paber)
• Värvilised pliiatsid
• Mõõdulint
• Märkmik
• Teip + kriit
• Diktofon
• Punane lipp
• Nihik



Timekeeperi roll

• Velotuuri etapi lõpus annab ajavõtukompanii sulle 
järgmised ajad: 

T.Kirr 3h 42` 43.56``
A.Viitna 3h 42` 43.67``
R.Ellik 3h 42` 44.56``
T.Goldman 3h 42` 45.51``
P.Siimust 3h 42` 45.96`` 

Millise aja saab protokollis T.Kirr?



Timekeeperi roll

• Velotuuri etapi lõpus annab ajavõtukompanii sulle 
järgmised ajad: 

T.Kirr 4h 34` 27.63``
A.Viitna 4h 34` 27.91``
R.Ellik 4h 34` 28.53``
T.Goldman 4h 34` 29.47``
P.Siimust 4h 34` 30.47`` 

Millise aja saab protokollis P.Siimust?



Timekeeperi roll

• A.Juuse võitis velotuuri etapil vahefinishi ja sai selle eest 3 
boonussekundit. Finišis registreerib fotofinish tema ajaks etapil 
4h 23` 32.57``. Mis aeg märgitakse etapi protokollis A.Juuse
ajaks?

4h 23` 29``
4h 23` 32``
4h 23` 35``
4h 23` 32.57``
4h 23` 29.57`` 

Õige vastus on 4h 23` 32``

















Küsimusi?


