ETL kohtunike ZOOM koosolek
Aeg: E 26.04.2021 kell 17:30 – 19:35
Osalesid: Ago Arro, Margus Lepik, Marko Albert, Teet Reedi, Tiina Angerjärv, Maret Mets, Triinu Räppo,
Kati Raudsepp, Eero Raudsepp, Andres Kübar, Krista Savitsch, Hanno Kroon, Erika Juhansoo, Sirje Eirand,
Karin Kallas, Anne Vaisma, Raido Luuk, Enn Kübar, Marin Merisalu, Kärt Vahtra, Ragnar Lelle, Margus Püvi
ja Tiina Pallas
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atesteerimise kord
Koolitused
Kohtunike tasud
Võistlusjuhendid
Raporteerimine
Reeglite muudatused (World Triathlon / Eesti Karikasari)
Vormiriietus

Protokoll:
1. Tänase atesteerimise korra kohaselt kehtib ETL kohtuniku kvalifikatsioon 4 aastat.
ETL kohtuniku kvalifikatsiooni uuendamiseks tuleb 4 aasta jooksul töötada kohtunikuna vähemalt
kaheksal ETL egiidi all toimuval võistlusel (kas ETL karikaetapil, Eesti meistrivõistlustel või IRONMAN
võistlusel) ning osaleda kvalifikatsiooni kehtivuse viimasel aastal koolitusel (ilma teooriaeksamita).
Kaheksa võistluse hulgas ei lähe arvesse kohustuslik praktika, mis on vajalik enne kohtunikuna tegutsema
asumist.
Ago hinnangul vajavad ka teoreetilised teadmised kindlasti värskendamist ning peab nn. avatud
raamatuga eksami sooritamist vajalikuks.
Kas 4 aasta jooksul kohtunikuna tegutsemise kohustus peab olema just 8 või võib olla ka väiksem, on
otsustamise koht.
On kehtestatud nõue, et kohtunikud peavad olema jooksva aasta 31.12. seisuga vähemalt 19 aastased.
See nõue on rahvusvaheliselt paika pandud.
Nooremad kui 18 aastased võivad tegutseda abikohtunikena, kes mentori juhendamisel jälgivad reeglite
täitmist. Abikohtunikul ei ole iseseisva otsustamise õigust.
2. Kohtunike koolitus toimub maikuu jooksul, loodetavasti reedesel päeval kontaktõppena.
Enn Kübar pakkus välja mõtte teha kontunike koolitus 21.05.2021 enne 2021 ETL karikasarja I etappi
Jõulumäel. Kõigile soovijatele sobiva aja otsimine jätkub.
3. Ago tegi ettepaneku ja ETL juhatus kinnitas ETL poolt makstavad 2021 kohtunike tasud etappide
lõikes alljärgnevalt:
Tasu/per
Peakohtunik Peakohtunik kohtunikud kohtunik SUMMA
Jõulumäe duatlon
1
50
4
30
170
Järva-Jaani triatlon
1
50
5
30
200
Valgjärve triatlon
1
50
5
30
200
Viljandi triatlon
1
50
5
30
200
Valga triatlon, EMV
1
50
5
30
200
Kose triatlon
1
50
5
30
200
Rummu triatlon
1
50
5
30
200
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Elva triatlon
Karksi-Nuia triatlon
Saaremaa duatlon, EMV
IM 70.3 Tallinn, EMV

1
1
1
1

50
50
50
50

5
5
4
9

30
30
30
30

200
200
170
320

SUMMA
2260
Kogenumate peakohtunike hinnagul oleks vajadus igal etapil vähemalt 10 kohtuniku järele. Rohkemate
kohtunike kaasamiseks oleks vaja, et korraldajad leiavad lisavõimalused kohtunike tasustamiseks.
Peakohtuniku määramine ETL poolt on tekitanud vastakaid arvamusi : ühtedele korraldajatele see
meeldib, teistele mitte. Korraldaja, peakohtunik ja alaliit peavad töötama ühtse meeskonnana, oluline
on, et keemia klapiks.
Et ära hoida vääriti mõistmisi, oleks vaja peakohtunik määrata piisavalt vara ning kaasata juba võistluse
planeerimisse, kuid hiljemalt juhendi koostamise ajaks. Sellisel juhul on peakohtunik kõigega kursis ja saab
kaasa aidata parima lahenduse leidmisele.
Ago julgustab kohtunikke vastu võtma erinevaid rolle nii kohtunikuks olemisel kui peakohtuniku vastutuse
võtmisel. Igal kohtunikul on oma lemmikvaldkonnad, kus nad ennast kindlalt tunnevad, kuid arengu
mõttes oleks hea ka teisi rolle täita. Et peakohtunike ring ei jääks väikseks, oleks vaja rohkematele
kohtunikele võimaldada peakohtunikuks olemise võimalust. Erinevate kogemuste saamine aitab areneda
ja võimaldab tõusta juba kõrgemale, rahvusvahelisele tasemele.
Ago koostab ETL karikasarja etappidel kohtunikena tegutseda soovivatele kohtunikele tabeli, kuhu igaüks
saab oma soovid ja võimalused kirja panna. Samuti vajavad uuendamist kohtunike kontaktandmed, et
vajalik info jõuaks kõigi soovijateni.
4. Võistlusjuhendid peaksid vastama üldjuhendile ja sisaldama kogu vajalikku infot võistluse kohta.
Väga oluline on täpse rajakaardi olemasolu ja distantside pikkuste vastavus rajakaartidele. Juhend
peab olema kõigile üheselt mõistetav ja arusaadav.
Korraldaja koostatud juhendi vaatab üle ja kooskõlastab ETL tehniline toimkond. Kui korraldajatel sellest
abi oleks, on Ago valmis koostama ETL karikasarja etapi juhendi koostamiseks nn. ühtse juhendi põhja.
Kui kõikide ETL karikaetappide juhendites on vajalik info leitav standardses vormis, oleks võistlejatel
lihtsam vajalikku infot üles leida.
Juhendis peab olema kirjas võistluse peakohtunik koos kontaktandmetega. Siis saavad ka appi tulla
soovivad kohtunikud oma osalemissoovist teada anda.
Lubamatu on, kui ETL kodulehele jõuab võistluse juhend ja registreerumise võimalus üles palju hiljem
kui korraldaja enda kodulehele ning soodsaima vooru hinnaga registreerumise võimalust jääb väheks.
Täiendamist vajab Üldjuhend, kuhu tuleks lisada lause: pärast autasustamist esitatud proteste ei
lahenda peakohtunik. Need protestid jäävad ETL tehnilise toimkonna lahendada.
5. ETL tehnilisel toimkonnal saab olla ainult korraldajat nõustav ja abistav roll. Kindlasti ei soovi Ago
korraldajat piirata või raporti abil kitsaskohti välja tuua. Kui ETL karikaetapi kohta raporti
koostamist vajalikuks peetakse, siis Ago on valmis selle koostama.
6. Olulisi muudatusi World Triathloni / Eesti Karikasarja reeglites ei ole.
7. Kaks aastat tagasi Moomoost tellitud kohtunike vestid ja T särgid on küll kenad, kuid vestid on
väikesed. Eriti juhul, kui neid on vaja kasutada külmemate ilma korral üleriiete peal. Ettepanek
on ETL juhatusele: leida eelarves võimalus juurde tellida suuremaid veste.

Koosolekut juhatas Ago Arro
Protokollis Tiina Pallas
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