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TOIMUMISKOHT: Pirita Spordikeskus-Velodroom, Rummu tee 3 Tallinnas 
 
AEG: 16. aprillil 2009.a. kell 16.00 – 17.30 
 
OSALEJAD: E. Vesmes, A. Parv, R. Rannamets, R. Solnask, A. Väravas ja U. Karlson 
 
 
PÄEVAKORD: 
1. Üldkoosoleku poolt juhatusele püstitatud ülesannetest 

a) tunnusmärkidega kohtunike vestide tellimisest 
b) Võistluste Korraldajate Kogule pöördumise koostamisest eesmärgiga kaasata oma 

koolitustel kohtunike kogu liikmeid, andmaks võistluste korraldajatele esmaseid 
hädavajalikke teadmisi 

2. 2009.a. uued noorkohtunikud (tungiv palve nende kaasamiseks võistlustele) 
3. EMV-te tänavasõitude-kriteeriumide läbiviimisest 
4. Muud jooksvad küsimused 
 
 
1. 14. märtsil toimunud üldkoosolekul püstitati juhatusele mõned kiiret tegutsemist nõudvad 

ülesanded, millest olulisim on  
a) kohtunikke perre lisandunud uute kohtunike varustamine ühtse tunnusriietusega, 

vestidega. Kohtunikud peavad kandma ühtset tunnusriietust kõikidel EJL egiidi all 
peetavatel jalgrattavõistlustel, eelkõige UCI võistluskalendrisse kuuluvatel võistlustel. R. 
Solnask on seni saanud pakkumise vaid AS Extra-Ilveselt, kuid mille hinnataset pidasid 
nii EJL sekretariaat ja ka kohtunike kogu juhatus kõrgeks. Otsustati tegelda ülesandega 
edasi, kui U. Karlson annab R. Solnaskile teada ka teiste seniste koostööpartnerite 
kontaktid. 

b) Kohtunike kogu juhatus pidas pöördumise koostamise Võistluste Korraldajate Kogu 
aadressil õigustatuks, milles juhitakse võistluste korraldajate-organisaatorite tähelepanu 
kasutada oma liikmete koolitusseminaril Kohtunike Kogu esindajaid, kes annaksid 
kokkutulnuile ülevaate olulisematest tegevustest ja nõuetest, millele peavad võistluste 
korraldajad keskenduma, et võistlus tõrgeteta ning turvaliselt sujuks. See aitaks võistluste 
korraldajatel juba lähtepunktist alates vältida võimalikke vigu ning säästa sellega aega. 

2. R. Solnask teavitas kohalolijaid kohtunike koguga liitunud uutest noorkohtunikest, kes 
sooritasid äsja C-kategooria tasemeeksami ja kellega palus kindlasti arvestada eesootavate 
võistluste kohtunikkonna moodustamisel. 

3. Eeloleval nädalavahetusel toimub Kuressaares juba esimene EMV tänavasõiduvõistluste 
osavõistlus ja seda teenindab kindlasti A. Maripuu juhitav finišivõtubrigaad. Ülejäänutel 
osavõistlustel nimetatud meeskonna osalemine pole kindel, mistõttu võib tekkida probleeme 
adekvaatse finišiprotokolli üllitamisega. Koosolek otsustas, et juhtumil, kus võistluste 
kohtunike kogu jääb hätta võistlussõidu tulemuste fikseerimisega (suur hulk võistlejaid 
jagamas kohti või teatud hulgal võislejatel koht protokollis sootuks määratlemata), on 
kohtunike kogul erakorraline õigus võistlussõit taandada 3. kategooria võistluse tasemele 
koos kõikide sellest tulenevate tagajärgedega. 

4. E. Vesmes rääkis uudiseid ja tegevustest Velotrekil. R Solnask lubas EJL sekretariaadile 
edastada EJL võistluskalendri uuendatud peakohtunike nimekirja. 
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