
 

 

       
 

 
Koosoleku asukoht: Google Meet 
Aeg: 03.10.22 kell 10:00-12:00 
 
Osalejad: 
 
Rene Mandri - juhataja 
Andri Lebedev - maantee 
Jaan Veeranna - BMX 
Janek Järva - maastikurattasport 
 
Külaline: 
Urmas Karlson - EJL peasekretär 
 
Puudus: 
Jaanus Prükkel - trekk 
 
Protokollis: Rene Mandri 
 
 
                                                   

Treenerite nõukogu koosoleku protokoll 
 
 

Päevakava: EJL võistlusreglemendi uuendamine 2023 aastaks 
 
1. UCI kaotas ülekannete piirid juunioride vanuseklassile. Andri Lebedev uuris 

lisaks teistelt Baltimaadelt, et milliste ülekannetega seal sõidetakse, et me 
noored saaksid sealsetel sõitudel osaleda ja vastupidi ning tutvustas olukorda. 

Otsustati: 
MJ/NJ vanuseklassil kaovad ülekannete piirangud 
M/N16 vanuseklassi uueks ülekande piiranguks on 50/14 
M/N14 ja noorematel esialgu veel ülekandeid ei muudeta ja jääb 40/14, et noored 
õpiks kerima ja klubid saaksid ära kasutada veel olemasolevat materjali. Tulevikus 
võidakse ülekannet natuke muuta, sest tootjad ei pruugi enam soovitud 
hammasratastega kassette toota. 
 
2.   BMX klubidelt tuleb signaale, et EMV ei peaks toimuma mitme etapilisena. 
U.Karlson ja J.Veeranna argumenteerisid teema üle ja Jaan teadis, et nii mõnigi 
klubi on mitmeetapilse EMV poolt. Jaani väitel on mitmeetapiline EMV noortele 
oluline, et BMX edasi areneks. Ilma EMV’ta kukuks osalejate arv ja seeläbi 
kannataks võistluskorraldaja, mis omakorda tähendaks BMX võistluste kadumist. 
Karlson argumendiga ei nõustu ja toob välja, et klubid ise ka ei soovi mitme 
etapilist. 
Otsustati: Alaliidu kontor saadab üheksale BMX krossiga tegelevale klubile 
küsitluse selgitamaks nende seisukoht: Kas BMX krossi EMV teha 1 või 
mitmeetapilisena. 
 



 

 

3.   J.Veeranna on teinud koostööd kohtunikega ja soovis lisada võistlusreglementi 
punkti: Lisa 5. Isiku vastutusest EOK Spordieetika koodeksi ja Ausa Mängu 
reeglitest kinnipidamisel. 
Antud punktis oli ka sõnastus Kolmandate isikute sekkumise kohta, mis ei sobinud 
treenerite nõukogu liikmetele. Jaan kaitses antud sõnastust väitega, et kõik on 
võetud UCI reglemendist.  
Otsustati: Enne antud punktiga edasi minemist edastab Urmas Karlson antud 
sõnastuse EAD eetikakomisjonile saamaks sealt hinnangu kirja pandule. 
 
Antud punkt täies mahus: 
 
1.1 UCI litsentsi taotlemisega kinnitab litsentsi omanik veel ka EOK Spordieetika 
koodeksi ja Ausa Mängu reeglite tunnistamisest spordis, vt Lisa 5. 
 
Lisa 5. Isiku vastutusest EOK Spordieetika koodeksi ja Ausa Mängu reeglitest 
kinnipidamisel 
Iga ratturi käitumismudel kajastab sportlaseks olemise üllaid ideaale, vältides 
käitumist, mis kahjustab tema enda või jalgrattaspordi mainet. Sündsusetu 
käitumine ja/või lubamatu keelekasutamine on vastuolus spordieetika koodeksi 
põhimõtetega. 
Käesolevas lisas kirjeldatud rikkumiste eest määrab karistuse võistluste kohtunike 
kogu. Vajadusel selgitavad kohtunikud välja rikkumise iseloomu: tahtliku või 
mittetahtliku. Rikkumist peetakse tahtlikuks juhul, kui seda oleks saanud vältida. 
 
Kolmandate isikute sekkumine. Jalgratturi kaaskondlased, sh lapsevanemad, kes 
ei oma UCI litsentsi, ei sekku võistluste käiku, treenerite ega ka kohtunike töösse. 
Ratturid vastutavad oma vanemate ja teiste nendega kaasas olevate litsentsi 
mitte omavate isikute tegevuse eest jalgrattavõistlustel. Nimetatud isikute 
igasugune sekkumine või väärkäitumine võib kohtuniku või võistluste 
korraldaja/direktori otsusel kaasa tuua litsentseeritud ratturi karistamise. 
 
Karistusi kohaldatakse samaväärselt litsentseeritud sportlastele suunatud UCI 
määrustiku sätete kohaselt vastavalt spordiala määrustikule: 
 
1) Spordiala-ülene UCI määrustik Part 12 (Discipline and Procedures), ptk-d 
1-4, p.-d 12.1.001 kuni 12.4.017. 
2) Maanteesõidu-ala UCI määrustik Part 2 (Road Races) ptk 12 (Race 
incidents and specific infringements by organisers), p. 2.12.007. 
3) Maastikurattasõidu-ala UCI määrustik Artikkel 4 (Mountain Bike), ptk 15 
(MTB race incidents table), p. 4.15.001. 
4) BMX-krossi UCI määrustik Part 6 (BMX Racing), ptk 1 (General Rules), § 3 
(Infringements, Protests and Penalties) p.-d 6.1.051 kuni 6.1.070. 
5) Cyclo-cross`i UCI määrustik Part 5 (Cyclo-cross), ptk 6 (Race Incidents) p. 
5.6.001 (Table of race incidents in accordance with article 12.4.001). 
6) Trekisõidu UCI määrustik Part 3 (Track Races), ptk 10 (Race Incidents and 
Specific Infringements) p. 3.10.008 (Table of Race Incidents and Specific 
Infringements relating to track competitions). 
  


