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TOIMUMISKOHT: Äksi Puhkemaja, Tabivere vald, Voldi küla Tartumaa 
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OSALEJAD: Mari Paal, Arbo Aasoja, Edgari Treier, Lia ja Raivo Rannamets, Madis Lepajõe, Mati Värv ning Rein 

Solnask 

PUUDUJAD: R. Ronimois ja M. Nanits 

PÄEVAKORD: 

1. Kohtunike hooaja 2017 tegemistest, õnnestumised ja tagasilöögid – R. Solnask, koosolek, informatiivne 

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

3. Muud üleskerkinud küsimused - koosolek 

KOOSOLEKU KULG JA OTSUSED: 

1. Hooaeg on kulgenud kohtunikele plaanipäraselt. Oleme võistluste reeglitepärase teenindamisega piisavalt 
hästi hakkama saanud.  
Analoogselt eelmise aastaga on kohtunike litsentside lunastamine kulgenud samas mahus e 33 kohtunikku 
on oma litsentsi välja ostnud. 
Peasekretäri kaudu on EJL-ga on kokku lepitud, et kohtunike stipendiumi 1. arvestusperioodiks saab olema 
ajavahemik hooaja algusest kuni 18. juunini.   
R. Solnask andis ülevaate BMX-krossi 3. ja 4. juunil Spot of Tallinn spordikeskuse korraldatud võistlustega 
seotud ettevõtmistest. 3. juunil toimunud noorte EM-võistlustel ei osalenud kahjuks oodatud kontingent 
sportlasi, mille üheks põhjuseks oli kuupäeva muutmine kalendris. Võistlustele määratud meiepoolne 
kohtunik M. Mugra andis võistlustest ülevaate oma raportis. 4. juuni võistlustel täitis EJL tehnilise delegaadi 
koha K. Põder, kellelt laekus samuti asjakohane aruanne. Ettekandja esitas EJL juhatusele võistlustest 
vastavasisulise kokkuvõtte. 
RS: Oleme püüdnud jooksvalt ja võimaluste piires teha korrektiive peakohtunike või kõrgema tasemega 
võistlustel kaasalöövate noorkohtunike määramise osas. Eesmärgiks on anda võimalus saada praktilist 
kogemust neile noorkohtunikele, kes üritavad sel aastal osaleda Elite National Commissaire e rahvusliku 
eliittaseme komissari koolitusel/eksamil nii MNT- kui BMX-ditsipliinides.   
 

2. Peakohtunike aruannete laekumine on kulgenud ilma üllatusteta, st 4-5 aruannet on tavapäraselt tähtaegselt 
laekumata, peamiselt Tour de Tuletõrje ja Transtar temposõitude aruanded. Asjaosalistele on sellest teada 
antud. Käesoleval aastal, seoses EJL 3. kategooria võistluse tähtsuse ümberhindamisega, muutub nende 
võistluste EJL-poolse peakohtuniku aruande koostamine/saamine pigem meeldivaks erandiks. 
  

3. BCT toimumisest: praegu teada oleva informatsiooni põhjal velotuur toimub. Peakorraldajal A. Tõnissaarel 
probleeme jätkub, sest läbirääkimised meie lõunanaabrite alaliitude esindajatega on olnud vaevalised, kuid 
vaatamata paljudele finantsilistele erimeelsustele saab velotuur toimuma 24. kuni 27. augustini. Plaanis on 
igas riigis korraldada 1 etapp, kokku seega 4 etappi. 
RS soovitas ka käesoleval aastal enne cyclo-cross`i hooaja algust korraldada seminari kohtunikele ja 
võistluste korraldajatele, eesmärgiga anda soovijatele võimalus sooritada tasemeeksam. Madis oli 
ettepanekuga nõus, kuid koolituse toimumine sõltub Madise töökoormusest sel perioodil.  

 

 

Protokollis: R. Solnask 


