
EJL KOHTUNIKE KOGU (LAIENDATUD KOOSSEISUGA)  
JUHATUSE KOOSOLEK 

31.05.2013 
 
 
TOIMUMISKOHT: Hotell Tartu, Turu tn 21 Tartu 
AEG: 31. mail 2013.a. kell 18.30 – 19.30 
 
OSALEJAD: M. Paal, M. Veltbach, M. Lepajõe, T. Veltbach, M. Nanits, A. Maripuu, R. Ronimois, R. 
Rannamets, L. Rannamets, A. Aasoja, J. Lepajõe ja R. Solnask 
 
PÄEVAKORD: 
1. Rakendatavate karistuste määrad EJL kalendrivõistlustel (eriti 1. ja 2. kat. võistlustel) – M. Lepajõe,  

üldine arutelu 
2. Cyclo-crossi kohtunike koolituse korraldamine - M. Lepajõe, üldine arutelu 
3. Jooksvad teemad 
 
 
1.  M. Nanitsa poolt tõstetud küsimus EJL kohtunike ühtse seisukoha võtmiseks rahaliste karistuste 

määramisel määrustikku rikkunud võistlejate suhtes. M. Lepajõe esitas lähtekohad määrustikku 
eiranud sportlaste karistamiseks EJL korraldatud tiitlivõistlustel: aluseks on UCI määrustik, milles 
on sageli antud rahaliste karistuste miinimummäär. Sellises olukorras kasutaksimegi täiskasvanud 
sportlaste osas seda võimalust.  

 Noorteklassi kuuluvate sportlaste (M/N14, M/N16 ja M/NJ) rahalist karistamist üritame vältida, sest 
nendepoolses määruste rikkumises osutub kaassüüdlaseks sageli treener või esindaja, kellele 
võistleja  jämeda reeglite rikkumise korral peaks trahvi suunama, sest järelikult on kasvatustöö 
jäänud kesiseks. Noorvõistleja karistamiseks kasutame enam ajalist trahvimisvõimalust. 
Rahvaspordiüritustel (3. kategooria) üldjuhul rahalisi karistusi kohtunikud ei kohalda.  

 
2. M. Lepajõe tegi ettepaneku cyclo-crossi võistlusteks kohtunike koolitamiseks, mis on muutunud 

väga päevakohaseks kompetentsete kohtumõistjate saamisel. Üha sagedamini leiame 
võistluskalendrist cyclo-crossi reeglite järgi korraldatavaid võistlusi (2013.a. 7 võistlust), kuid 
võistlust ei viida läbi määrustekohaselt.  

Koosolek otsustas, et cyclo-crossi  kohtunike koolitus toimub 7. septembril (samal päeval 
Samsung Estonian Cup VIII etapi toimumisega Jõulumäel). Kohtunike kogu juhatus saadab 
eelteate koolituse toimumise kohta ja sõltuvalt huviliste arvust ning geograafilisest 
paiknemisest määrab juhatus koolituskoha ja -kellaaja. 

3. R. Ronimois tegi tähelepaneku käesoleva hooaja võistlustelt, kus Seenior-klassi võistlejad ei jõua 
juhendis määratud kellaajaks registreerimisele/võistlusnumbrite väljastamisele. Tavapäraselt on 
nende võistlusstardi aeg päeva keskel või lõpus, mistõttu pole seeniorite sõnul otstarbekas 
saabuda võistluspaika enne esimest võistlussõitu. Probleem on sisuliselt kestnud juba aastaid. 

Otsus: Teha EJL sekretariaadile ettepanek, et järgmise hooaja võistlusstartide toimumise ajaks 
planeeriksid korraldavad klubid võistluspäeva alguse kellaaja. Võistluste peakohtunikel 
palun juhendi kooskõlastamisel-kinnitamisel samuti sellest lähtuda. 

 
 
 
Protokollis: M. Paal   


