
EJL KOHTUNIKE KOGU JUHATUSE KOOSOLEK 
29.04.2008 (LAIENDATUD KOOSSEISUGA) 

 
 
TOIMUMISKOHT: Pirita Spordikeskus-Velodroom, Rummu tee 3 Tallinnas 
 
AEG: 29. aprillil 2008.a. kell 15.00 – 17.20 
 
OSALEJAD: R. Rannamets, E. Vesmes, R. Solnask, A. Väravas, O. Sapožnin, E. Pettai ja U. 
Karlson 
 
PÄEVAKORD: 

1. Peakohtuniku võistlusaruannete vormide arutelu ja nende võimalik parandamine. 
2. Võistlustele kohtunike kogu määramise tüüpjuhendi väljatöötamine. 
3. Julgestusmootorratturitele tegevusõiguse saamise ettepaneku tegemine (korraldajate 

kogu -> EJL juhatus). 
4. EJL juhatusele ettepaneku esitamine autoraadiote hankimiseks. 
5. Jooksvad küsimused (k.a. üleskerkinud küsimused: EMV juhendis kajastuv vs UCI 

määrustik, registreerimisel litsentside kontrollimise tähtsusest ja Arctic Sport Club 
esindaja T. Lepmetsa protest Pärnu 49. tänavasõidu/EMV II etapi ME võistlusklassi 
tulemuste kohta) 

 
 
1. Arutlusel olid R. Rannametsa täiendatud maantee- ühe- ja mitmepäevasõiduvõistluste, A. 

Väravase maastikurattasõiduvõistluste ja O. Sapožnini trekisõiduvõistluste peakohtuniku 
aruannete projektid. Kohalolijad tegid pärast mõningaid ühiseid parandusi, arvestades ka  M. 
Lepajõe märkustega, asjaosalistele ülesandeks viia korrigeeritud projektid vastavasse 
konditsiooni, et need seejärel edastada EJL-i sekretariaati kodulehele ülesriputamiseks ja 
kõikidele peakohtunikele edaspidiseks avalikuks kasutamiseks. 

2. Võistlustele kohtunike kogu määramise tüüpjuhendi väljatöötamisega seoses võttis koosolek 
vastu seisukoha, et EJL sekretariaat leiab oma arhiivist üles varasemalt väljatöötatud juhendi. 
Võimaluse ja vajaduse korral arendab seda edasi. A. Väravase arvamus asjast oli 
pessimistlik, sest kuna ta oli teemaga varem tegelnud, ei leidnud ta U. Karlsoni toetusel eriti 
suurt potentsiaali hea lahenduseni jõudmiseks. Iga võistlus kätkeb endas sedavõrd palju 
subjektiivseid nüansse ning omapära (fotofiniši olemasolu või mitte, peakohtuniku ja tema 
meeskonna võimekus ning nõudmised oodatud tulemusele jne.), et soovitas küsimuse edasi 
lükata. R. Solnask andis siiski U. Karlsonile ülesande arhiivimaterjalidest antud teemat 
puudutavad andmed välja otsida, et nende põhjal mingigi lähtevorm koostada. 

3. A. Väravas esitas juba üldkoosolekul ettepaneku ja taotluse julgestusmootorratturite 
tegevusõigusele seadusliku aluse saamiseks, millega aitaksime oluliselt kaasa 
jalgrattavõistluste turvalisuse parandamisele. Kuna A. Väravas on oma varasema tegevuse 
käigus julgestusprobleemidega võistluste korraldamisel palju kokku puutunud, siis tunnetab 
ta teema tõsidust eriti sügavalt. Kohalolijatele teema sisu lähemalt selgitades tundis ta muret 
võistlustele seadusega aktsepteeritud julgestusmootorratturite leidmise üle, kuigi 
kvalifitseeritud mootorrattureid isegi leiaks. R. Solnask lubas vastava kirja EJL juhatusele 
esitada. 

4. R. Solnask oli kohtunike kogu juhatuse koosolekuks M. Lepajõe abiga ette valmistanud 
vastavasisulise kirja autoraadiote hankimiseks, mida ta koosolijatele tutvustas. Koosolek kiitis 
heaks antud ettepaneku esitamise EJL juhatusele. 

5. Jooksvad küsimused: 
a) Arctic Sport Club võistkonna esindaja T. Lepmetsa protest EMV kriteeriumisõidu II etapi 

tulemuste kohta M-Eliit võistlusklassis, kus selle klubi võistleja Allan Oras saavutas 
võrdselt 4 punkti koos kahe kaasvõistlega, kuid lõpliku paremusjärjestuse arvestamisel 
lähtus kohtunikebrigaad UCI määrustikust, mille tulemusena paigutus A. Oras kuuendaks 
e. võrdse punktisumma kogunuist halvimale kohale. T. Lepmets pole rahul sellega, et 
peakohtunik ei lähtunud k.a. EMV juhendis esitatud kriteeriumisõidu paremusjärjestuse 



määrangust. R. Solnask vestles võistlusjärgselt korduvalt nii T. Lepmetsa kui ka EJL 
peasekretäri U. Karlsoniga, põhjendades juba siis oma otsust sellega, et kohtunikele on 
UCI võistlusmäärustik ülimuslik ja pealegi oli sama sarjavõistluse I etapil Kuressaares 
juba lähtutud UCI-põhisest määrustikust. R. Solnaskit volitati EJL sekretariaadile ja 
juhatusele andma kohtunike kogu juhatuse seisukoht kirjalikult. 

b) R. Solnask juhtis kohalolijate tähelepanu asjaolule, et EJL sekretariaadist väljastatud 
litsentsides on rohkesti vigu, mida peab peasekretär võistlustele registreerimise käigus 
kontrollima ja võimalikud vead edastama EJL sekretariaadile. 

c) EJL sekretariaat tuletagu klubide esindajatele-treeneritele veelkord meelde, et 
võistkonnad võtaksid sportlaste kriteeriumivõistlustele omistatud numbrid kaasa. Pärnu 
võistluste põhjal on kohtunikekogul palju ebameeldivaid kogemusi. 

 
Protokollis: Rein Solnask   
 
 

 


