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PÄEVAKORD:  

1. Kohtunike hooaja 2016 tegemistest, õnnestumised ja tagasilöögid – R. Solnask, koosolek, informatiivne 

2. Peakohtunike aruannete laekumistest – R. Solnask, informatiivne ettekanne 

3. 2017a korraline koolitus: toimumiskoht, teemad, korraldustoimkond – R. Solnask, koosolek 

4. Muud üleskerkinud küsimused - koosolek 

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED:  

1. Kurvastusega meenutame veelkord suvekuudel meie ridadest lahkunud kaht rattakohtunikku – Anti Treierit 
ja Uno Kivivälja.  
Hooaeg kohtunikele on kulgenud plaanipäraselt, võime väita, et oleme võistluste reeglitepärase 
teenindamisega hästi hakkama saanud, mida kinnitab rahulolematust väljanäitavate avalduste puudumine 
(positiivse sisuga avaldusi või lausa kiitvaid hinnanguid kohtunikud ei eeldagi). Seda võibki vist 
õnnestumiseks pidada.  
Üks negatiivse alatooniga juhtum leidis aset maikuisel rahvusvahelise tasemega BMX-võistlusel King of 
Tallinn, kus tekkis konflikt Eesti kohtunike ja võistluste korraldaja esindajate vahel ja mis pole kohtunike 
meelest tänaseni lahenduseni jõudnud. RS lubas asjaga edasi tegelda ja tulemusest või järgnevate 
sammude ettevõtmisest kõikidele teada anda.  
Tänavune võistluskalender on äärmiselt tihe, 108 planeeritud üritust hooaja jooksul, mida pole ühelgi 
varasemal aastal olnud. Seda kummastavam on see, et käesoleval hooajal on vaid 31 kohtunikku 
lunastanud omale litsentsi, mida on neljandiku võrra vähem kui paaril eelneval aastal. Arvatavaid põhjusi 
võib olla mitmeid, kuid kohtunikkonna arengut silmas pidades oleks ärevust tekitavaks suunaks 
noorkohtunike esiletõusmise tõrjumine staažikamate poolt, mida peame samasuguse kohtunikega võistluste 
kindlustamise printsiibi jätkumisel edaspidi kindlasti arvestama. Laiemas vaates hindame kohtunike poolt 
tagasilöögina EJL sekretariaaditöö kvaliteedi nõrgenemist tööjõu kahanemise tõttu.  
EJL üldkoosoleku poolt kokku kutsutud töörühma eelnõu alaliidu tegevuste tõhustamiseks ja 
funktsioneerimisvõimekuse parandamiseks esialgu kindlust ei suurenda. Osapooled näevad arengut 
soodustavaid võimalusi üsna erinevalt, kuid püsib lootus ühistele seisukohtadele jõudmiseks selleteemalistel 
koosolekutel aset leidvate vaidluste käigus erinevate huvigruppide osalusel.  
Trekivõistlustel peakohtunike aruannetest ja ka vahetutest vestlustest on välja tulnud kitsaskohad meie 
velodroomi edasises tehnilises valmisolekus võistlusi korraldada. Põhjuseks ilmakapriisid, aga ka trekikatte 
permanentne lagunemine. Käesoleva aasta neljal päeval toimuma pidanud EMV-d viidi läbi kahes osas ja 
koguni kahel erineval nädalal. Ebakindlus võistluste toimumise ees on vähendanud ja nõrgendanud meie 
selle distsipliini kohtunikkonda. 

2. Lõppeval hooajal torkab silma peakohtunike aruannete kesine laekumine, millega käib kaasas selle 
kohustuse täitmise korduv meelde tuletamine. Veel nädal tagasi oli toimunud võistluste kohta laekumata 16 
aruannet viielt peakohtunikult. Neid ja samade võistluste korraldajaid sai sellest täiendavalt informeeritud. 
Lisaks eelnevale jätab soovida ka aruannete sisu, mis muudab mõnede raportite koostamise ja esitamise 
mõttetuks. 

3. RS pani kogu juhatusele ja kõigile osalejatele südamele vajaduse alustada ettevalmistustega järgmise aasta 
alguses toimuvaks korraliseks koolitusseminariks (tõenäoline toimumise aeg 4. – 5. veebruar 2017). RS tegi 
ettepaneku moodustada ettevalmistusega tegelevad toimkonnad:  



- toimkond, kes tegeleb toimumiskoha valiku järgselt infrastruktuuri ja korralduslike küsimustega (ruumid, 
inventar, majutus, toitlustus), EJL kaudu teavitustööga klubidele ja kohtunikele informatsiooni 
vahendamisega, hinnapakkumiste võtmisega ja suhtleb vastuvõtja (ka kohaliku klubi) esindajatega; 
- toimkond, kelle ülesandeks saab kahe seminaripäeva teemavalikute koostamine ja esinejate/lektorite 
leidmine ning nendega sisu ja mahu osas kokku leppimine; EJL peasekretäriga kooskõlastatakse treenerite 
koolituse maht (kohtunikest eraldiseisev koolitusplokk) sama seminari raames (soovituslikult max 4 
akadeemilist tundi) või tehakse treeneritele ettepanek viia läbi oma koolitustunnid mõnel teisel ajaperioodil. 
Arutelude käigus jäid „sõelale“ kaks võimalikku valikut koolituse toimumiskohtadest, kelle piirkondlike klubide 
esindajatega alustatakse läbirääkimisi: Narva ja kontaktisik V. Všivtsev (läbirääkija R. Rannamets) ning 
Valga ja Liivimaa Rattaklubi (läbirääkija T. Reedi). Tulemustest annavad läbirääkijad teada kohtunike 
kogu juhatusele 24. oktoobriks.  
Koolituspäevade sisu kavandamine vajab värskemaid ideid, uudsemat lähenemist ja võib-olla ka ülesehitust. 
Otsus: juhatus moodustab oma liikmetest toimkonnad,  kes hakkavad täitma koolitusseminari 
korraldamiseks vajalikke tegevusi ja ülesandeid. Tä htaeg – 1. november 2016. 

4. M. Nanits tõi välja rattaseltskondi eksitava informatsiooni levitamine suve alguses, kui BCT senine korraldaja 
teatas üldsusele, et käesoleval aastal jääb velotuur ära meie lõunanaabrite finantsiliste raskuste (ja 
korraldajale võlgu olemise) tõttu, kuid augustikuu lõpul jõudsid meediasse napis mahus teated UCI 
rahvusvahelise tasemega mitmepäevasõidu toimumisest Leedus, kus osales ka Eesti koondis. Hilisemaid 
põhjendatud selgitusi sündmuste sellise arengu kohta pole kuulda olnud. 
Kohtunikud esitasid oma küsimused ja seisukohad EJL/töögrupile ja ootavad ühist arvamuste vahetamist 
võimaldavat nõupidamist, et saada aimu erinevate osapoolte seisukohtadest ja kaasa rääkida oma mõtete 
kaitsmisel. Kuni EJL töörühma poolt väljatöötatud eelnõu arutelude käigus lahendusteni jõudmisel on täna 
veel ebaselge, missugune hakkab välja nägema nt järgmise aasta võistluskalender või kui intensiivne saab 
olema kohtunike kaasatus. Arusaadavalt nõrgeneb kalendri „hõrenemisega“ kohtunike vajadus, sellest 
tulenevalt nende professionaalne valmisolek ametialaselt tegutseda. 
Koosolek oli siiski lootusrikas ja ootab alaliidu liikmete poolt teovõimelise EJL juhatuse ning presidendi 
valimist novembri alul ja sellega koos töise kliima ja vastastikuste suhete taastamist ala arenemiseks. 

 

 

Protokollis: R. Solnask 


