
EJL KOHTUNIKE KOGU LAIENDATUD KOOSSEISUGA 
JUHATUSE KOOSOLEK 

29.05.2015 
 
 
TOIMUMISKOHT: Turu 21, 50106 Tartu 
 
AEG: 29. mail 2015.a. kl 19.00 – 20.10 
 
OSALEJAD: M. Paal, L. Rannamets, R. Rannamets, A. Aasoja, M. Nanits, M. Lepajõe, E. Treier, A. Maripuu, 
M.Veltbach, T. Veltbach ja R. Solnask 
PUUDUJA(D): R. Ronimois 
 
PÄEVAKORD: 
1. Valmisolek 6.-9. aug. Tartus toimuvateks Euroopa Meistrivõistlusteks juunioride ja U23 vanusklassile – 

R. Solnaski ettekanne, arutelu, otsus 
2. BCT velotuurile registreerunud kohtunike kandidaadid, üldine olukord võistluse toimumiseks – R. 

Solnask, üldine arutelu, otsus 
3. Kohtunike kogu algatusel väljatöötatud dokumendid, nende rakendamine ja tõhusus 
 
Koosoleku kulg ja otsused: 
 

1. R. Solnask (RS) informeeris praegusest teada olevast olukorrast, mille põhjal teame UCI poolt 
lähetatavate komissaride koosseisu: peakohtunik UCI komissar Joël Alies (FRA), UCI komissarid Vladimiros 
Petsas (GRE) ja Davide Bardelle (ITA). Eesti poolt paneme välja Lia Rannametsa, kes tegutseb 
peasekretärina, finišikomissarid Rein Solnaski ja Raivo Rannametsa, ajavõtukomissarid Raimo Ronimoisi ja 
Edgari Treieri, motokomissarid Mihkel Nanitsa ja Arbo Aasoja.  

 RS arvates on tänaseks saanud küsitavaks temporataste mõõtmisseadme õigeks ajaks kättesaamine. Õige 
aeg tähendab kohtunikele Eesti Meistrivõistlusi, kus kohtunikud oleksid saanud seadmega töötama õppida. 
EJL-st laekunud info põhjal ootame UCI-st alles vastust  mõõtmisseadme hankimisvõimaluste kohta. 

 Tiitlivõistluste raames peetaks 8. aug. linnaringidel harrastussõitjate mõõduvõtt pikkusega 5 ringi. Selleks on 
korraldaja volitanud meid koostama alternatiivse kohtunike koosseisu, kes selle võistluse teenindamisega 
tegeleksid.  

 Otsus: EJL Kohtunike kogu juhatus survestab EJL juhatust ja sekretariaati temporataste 
mõõtmisseadme hankimise asjus võtma kasutusele tõhusamad meetmed kui loota UCI-ga 
kirjavahetuse edenemisest tõusvale edule. 

 R. Solnask koostab Klubi Tartu Maraton juhile pakkumise võimalike kohtunike ametikohtade ja 
persoonidega täitmiseks. 

2. RS teavitas kohalolijaid seni BCT velotuurile registreerunud kohtunikest. Nendeks on peakohtunik, UCI 
poolt määratud  Miroslav Janout (CZE), lisaks M. Lepajõe (EST), M. Paal (EST), A. Trofimovs (LAT), R. 
Solnask (EST), A. Aasoja (EST), M. Nanits (EST), K. Bīlāns (LAT). Üks kohtunikukandidaat Leedu poolt on 
veel vakantne. Velotuuri peakorraldaja A. Tõnissaare sõnul on ka sel aastal üritusele vahendite 
kaasamisega raskusi kõigil kolmel korraldajariigil, mistõttu lõplik otsus velotuuri toimumise kohta tehakse 
juuli alguses. 

 Otsus: RS tegeleb kohtunike koosseisu komplekteerimisega edasi ja me kõik ootame positiivset 
otsust velotuuri toimumise kohta. 

3. EJL Kohtunike Kogu liikmed on olnud produktiivsed uute dokumentide väljatöötamisel. A. Väravas 
algatas "EJL võistluskalendris registreeritud rahvasportlastele avatud maastikurattavõistluste läbiviimiste 
tingimuste" uuendusprotsessi. Nimetatud dokument on täiendatud versioon eelmisele ja on koostatud 
eesmärgiga olla juhendmaterjaliks  rahvasportlaste osalusel maastikurattavõistluste korraldajatele. 

 Juhatuse liige R. Ronimois oli algatajaks mitme dokumendi tootmisele: "EJL võistluse hindamise leht" ja sari 
"Juhiseid võistluste abipersonalile" (kohtuniku autojuhile, meditsiiniteenistusele, politseile, motoreguleerijale 
ja rajaturvajale). Neist "Võistluse hindamise leht" on juba avalik EJL kodulehel ning selle tootmise vajaduse 
tingis EJL üldkoosolekul tõstatatud vajadus võistlustel osalevate kohtunike (aga samuti korraldaja) töö 
hindamiseks võistlustel kaasa löönud klubide esindajate poolt.  

 "Juhiseid võistluste abipersonalile" on juba nimetatud sihtgruppidele suunatud juhendmaterjal, millest 
peaksid lähtuma võistlustel abipersonalina tegutsevad isikud ja mille levitajateks-koolitajateks oleksid 
võistluste korraldajad. Viimaste dokumentide vormistamisega kohtunike kogu juhatuse liikmed veel 
tegelevad, et ka need juhendid leiaksid koha avalikus kasutamises.  

 Otsus: Kõik nimetatud dokumendid on abimaterjaliks võistluste paremaks läbiviimiseks ja on EJL 
kodulehelt sobivas kohas leitavad. 
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