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TOIMUMISKOHT: Pirita Spordikeskus-Velodroom, Rummu tee 3 Tallinnas 
 
AEG: 14. jaanuaril 2009.a. kell 16.00 – 19.00 
 
OSALEJAD: M. Paal, E. Vesmes, R. Rannamets, R. Solnask, A. Väravas, T. ja K. Veltbach, E. 
Pettai, M. Lepajõe ja H. Kross 
 
PÄEVAKORD: 

1. Võimalike parandusettepanekute tegemine EJL 2009.a. võistlusreglemendi ja –kalendri 
projektidesse; 

2. Suundadest 2009.a. kohtunike koolitamiseks, koolitusseminaride läbiviimise võimalike 
aegade ja kohtade arutelu; 

3. Arengutest UCI määrustiku tõlkimisel eesti keelde; 
4. Kohtunike kvalifikatsiooni tõstmise (omistamise) juhendi projekti arutelu; 
5. Jooksvad küsimused. 

 
 
1. R. Solnask tegi ettepaneku 2009.a. hooaja võistlusregelementi ja –kalendrisse võimalike 

muudatuste sisseviimiseks aluseks võtta M. Lepajõe ja M. Paali parandustega projektid 8. 
jaanuarist. Seetõttu palus ta M. Paalil kõikidele kohalolijatele selgitada tehtud eeltööd. 
Kohtunike kogu laiendatud koosseisuga juhatus viis olemasolevasse tööprojekti sisse veel 
mõningad parandusettepanekud, mis nähtuvad EJL sekretariaadile edastavates elektroonses 
formaadis dokumentides. Lisaks sellele tegi R. Rannamets Treenerite Nõukogule ettepaneku 
veelkord üle vaadata võistlusreglemendi punkti 12 see osa, mis käsitleb Maastikurattasõidu 
Teatekrossi. Kohtunike kogu juhatus nõustus R. Rannametsa ettepanekuga luua eraldi 
võistlusklass ka Naiste Eliidile (väidetavalt on klubidel sel aastal sellisel hulgal naissportlasi 
olemas), mille koosseisus sõidaksid naiste erinevate vanusklasside võistlejad. 
Olemasolevasse võistlusregelemendi projekti kohtunike kogu juhatus sellekohast parandust 
tegema ei hakanud.  

 
2. R. Solnask avaldas arvamust valida 2009.a. kohtunike koolitusseminari korraldamise ajaks 

14.-15. märtsi ja asukohaks Viljandi. Varasema informatsiooni põhjal pakkus M. Johanson 
koolituskohaks Männimäe uut keskust, koolitusruume soovitas küsida ka hr. V. Schmidt`ilt 
Levi Ehitusest vm. Selleks volitab koosolek EJL sekretariaati võtma ühendust hr. L. 
Kivistikuga, et ruumide broneerimise detailides kokku leppima. Kahepäevalise koolituse 
vajaduse kutsub esile nõue kvaliteetsema õpetuse andmiseks, tulenevalt Aigle`st UCI 
koolituselt saadud ideedele ja soovituslikule koolituskavale. Selle kohaselt jagame 
õppeprogrammis kujuteldava näidisvõistluspäeva 3 etappi, milles vaatleme peakohtuniku ja -
sekretäri töökohustusi ajaliselt järgmiselt: enne võistlusi, võistluste ajal ja pärast võistlusi. 
Ettepanek on nimetada koolituse läbiviijateks M. Paal või A. Väravas, M. Lepajõe ja R. 
Rannamets või R. Solnask. Kindel soov on koolitatavateni tuua ka konkreetsed elulised 
näited möödunud hooajast, mille ilmnemine ärevust ja hilisem lahendamine peakohtunike 
poolt põnevust ning rahulolu tekitas. Eksamiküsimuste koostamise/täiendamise osas lubas M. 
Lepajõe tehtut jätkata, uue mõttena pakkus R. Solnask välja idee tuua teooria osasse sisse 
ka ühe reaalse ülesande lahendamine (loodetav abi Tõnis Veltbachilt ja Madis Lepajõelt UCI 
eksamitel kokkupuudutud ülesannete rekonstrueerimisega lihtsamas variandis). 

 BMX`i määrustiku tutvustamine (vt. põhjust järgnevast punktist) eestikeelsena ja kohtunikele 
juba ka vastava koolituse andmine sai M. Lepajõega kokkulepitult kalendrisse kirjutatud 
orienteeruvalt 28.-29. märtsiks (Madise enda, aga ka Lätist kutsutud spetsialistide kohalolek 
väga oluline!), läbiviimise kohaks Klubi Tartu Maratoni keskus Tähtveres. Võimalik, et 
eelnevalt toimub veel mingisugune sissejuhatav koolitus, kus osaleksid ka võistluste 
korraldajad ja treenerid. 



 
3. UCI määrustiku tõlkimisest eesti keelde. Tundub, et UCI määrustiku tõlkimine on juba sel 

aastal hoo sisse saanud. Plaan oli alustada just BMX määruste tõlkimisega, kuid kindlasti on 
mõistlik koheselt tõlkida ka teiste rattaalade reeglid, kaasa arvatud esimene osa 
jalgrattaspordi üldmäärustikust. EJL sekretariaat arvestab selle summaga kulude osas 2009 
aasta eelarves. M. Lepajõe kinnitas, et BMX-i reeglistik peaks valmima ehk juba jaanuari 
lõpuks. BMX-i reeglite tundmaõppimise kiire vajadus on tingitud asjaolust, et k.a sügiseks 
valmib Tartus Supilinna spordilinnakusse uus rahvusvahelistele nõuetele vastav BMX`i rada, 
kus tahetakse väliskülaliste osavõtul kohe ka vääriline võistluste avalöök teha. T. Veltbach 
näitas kohalolijaile enda poolt tõlgitud maanteesõidu määrustikku 2008.a. kehtinud reeglite 
põhjal, millesse saab peatselt avaldatavad 2009.a. määrustiku muudatused elektroonselt 
kergesti sisse viia. T. Veltbachi sõnul on tal koheselt valmimas ka trekisõidu määrustik. 
Juhatus avaldas T. Veltbachi poolt tehtu üle heameelt. 

 
4. Kohtunike kogu juhatus andis hinnangu M. Lepajõe koostatud dokumendi „EJL kohtunike 

kvalifikatsiooni tõstmise põhimõtted“ projektile.  
Otsus: juhatus kinnitas antud projekti muutmata kujul ja lähtub oma edaspidises töös 
kohtunike koolitamisel, eksamineerimisel ja kvalifikatsiooni tõstmisel selle dokumendi sätetest.  

 
5. Jooksvad teemad ja muud küsimused: 

a)   EJL on 2009.a. võistluskalendri projekti, ühtekokku 77 võistlusega, valmis saanud. 26. 
jaanuaril toimuva EJL juhatuse koosolekul see võimalike parandustega tõenäoliselt ka 
kinnitatakse. Seejärel asume oma juhatusega vastu võtma pakkumisi EJL 
kalendrivõistlustele peakohtunike kinnitamiseks. Eelmisel aastal laekus võistluste 
korraldajatelt kohtunike kogu juhatusele hilinenult mõned arvamused, aga ka 
pretensioonid oma soovide ja eelistuste mittearvestamise kohta võistlusele peakohtuniku 
määramisel, mis lubab arvata, et kohtunike kogu peab selle toimingu käigus enam 
juhinduma võistluste läbiviijate tahtmisest. See on võimalik tingimusel, et kohtunike kogu 
juhatus pöördub sellekohaste ettepanekute saamiseks aegsasti võistluste korraldajate 
kogu poole.  

b)  2008.a. EJL võistluskalendrist tulemusi otsides leiame, et neljale võistlusele pole laekunud 
võistlusprotokolle. Lähtudes sellest, on kohtunike kogu juhatus seisukohal, et pöördume 
vastava avaldusega võistluste korraldajate kogu poole lootuses, et viimane võtab 
kasutusele meetmed, mis tagaksid edaspidi võistluste korraldaja ja peakohtuniku koostöö 
tulemusena EJL-ile kindla võistlustulemuste edastamise. 

c) Kohtunike kogu juhatus juhtis sekretariaadi esindaja tähelepanu asjaolule, et EJL 
kodulehel puudub viide võistluste korraldajate kogule kui instantsile, tema esindajatele 
ning ka kogu tegemistele, samuti ei leia kodulehelt enam Treenerite Nõukogu 
koosolekute protokolle.  

 
 
Protokollis: R. Solnask 


