
Triali Komisjon

1.     Alo Soolo                5028019, alo@presshouse.ee 
2.     Mati Karuauk          56918046, prymli.mvk@mail.ee 
3.     Taavi Lipstok           5154156, lipstox@hotmail.com 
4.     Kaino Tülle             5077882, kaino.tylle@asematic.ee 
5.     Kati Soonvald         53425726, kati.soonvald@gmail.com 

 
Koosolek: 05.07.2017, kell 16.00-19.00, asukohaga Rannamõisa tee 4, Tallinn
Kohal olid: Kaino Tülle, Kati Soonvald
Puudusid: Alo Soolo, Taavi Lipstok, Mati Karuauk
Protokollis: Kati Soonvald

Päevakord:
1. EMV tulemuste kinnitamine ja  koondvaate loomine

Komisjoni kahe kohal olnud liikme ettepanek, et Mati Karuauk teeb kõikide EMV etappide 
koondvaate ja edastab selle 13.07.2017 komisjonile. Komisjoni esimees kontrollib üle ja 
edastab selle kogu triali listingule.

2. Reglemendi täiendusettepanekud:
a. Mart Kalve esitas järgmised küsimused reglemendi kohta:

3.8.5. Lisa TP
● Stardikoridoris võistlusreeglite rikkumine - 5 TP

Stardikoridoris viibib korraga ainult üks võistleja.- Nõus
Stardi katkestamine ja stardikoridorist väljumine -5 TP
Komisjoni kaks liiget on arvamusel, et mitte aktsepteerida seda viimast ettepanekut. 

● Katsete läbimine vales järjekorras – 10 TP
Pole lahti seletatud. Minu arusaam oleks järgmine: kaardi augustab 10 TP-ga selle raja kohtunik
kelle rada jäeti vahele (läbiti vales järjekorras). Võistleja pöördub tagasi, läbib raja saab selle
eest punktid nagu tavaliselt 0-5, sellele lisandub 10. Kohtunikul puudub kohustus sõitja
tähelepanu juhtida vales järjekorras läbitud rajale. Võistleja peab leidma tee vahele jäetud rajale
võistluskorda järgides (vales suunas liikumine ülesõitudel pole lubatud- diskvalifitseerimine).
Kui punktikaardil on augustatud raja kohal ainult 10 järelikult võistleja pole rada läbinud ei õiges
ega vales järjekorras. See rada on vahele jäetud. Seega 20 TP. Seega TP saab augustada
ainult kohtunik OMA raja kohta. Kui võistleja on eelnevalt läbinud raja või radu  vales järjekorras
lisandub 10 TP.

● Võistleja jätab katse vahele ja on loovutanud kaardi sekretariaati - 20 TP
Raja kohtunik 20 TP ei augusta.

● Sõitja sõidab läbi teise võistlusklassi värava.
Sõna sõitja ei viita võistlejale. Võistleja läbib mõlema teljega teise võistlusklassi värava.

● Võistleja oma või teise võistlusklassi väravasse sissesõit vastassuunas.
Sõna sissesõit ebaselge. Võistleja läbib mõlema teljega oma või teise võistlusklassi värava
vastassuunas

● Sõitja või julgestaja siseneb rajale jalgsi ilma kohtuniku loata
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Sõna sõitja ei viita võistlejale. Julgestaja peab kandma võistlejaga sama numbrimärgiga
võistlussärkki, või kaelakaarti. - võistlussärki ei hakka tegema. Hallid vms vestid ja kiletasku
võistleja nr jaoks.

● Sõitja või julgestaja muudavad raja raskusastet
Sõna sõitja ei viita võistlejale. Julgestaja peab kandma võistlejaga sama numbrimärgiga
võistlussärkki, või kaelakaarti.

3. Ettepanekud ja mõtted seoses uue punktiprogrammiga veebikeskkonnas:
a. Võistluse ajal võimalik ‘Vali klass’ alt valida koondvaade.
b. Programmis on automaatselt üle ühe rea värviline. Võiks olla klasside järgi 

värvid?
c. Katsete arvu lisamise/kustutamise võimalus ka siis kui võistlus on alanud.
d. Exceli tabelis loob valed stardiajad. Programmist peaks olema siiski võimalus lae

xlsx võimalus (hetkel näitab errorit).
e. Stardiaja lisamise nupp programmis. 
f. Kui võistlejaid lisatakse juurde, siis programm automaatselt muudab stardiajad 

edasi ära kõikide klasside võistlejatel. 
g. Võistleja ühest klassis teise nö lohistamise võimalus või muuta kuidagi teistmoodi

asi lihtsamaks ja mugavamaks.
h. Programmis puudub kollase kaardi märkimise võimalus.

4. Ettepanekud ja mõtted seoses juba toimunud võistlustega (Valgjärve klubivõistlus, 
Tartus EMV I etapp) ja uute korraldatavate võistlustega:

a. Korraldaja meelespea
Kati poolt koostatud ja edastatud liikmetele läbivaatamiseks.

b. Võistlusjuhend peaks olema ülim- see tuleks lisada ka võistlusjuhendisse.
Komisjon otsustas eelmisel koosolekul, et korraldaja ei tohiks seda muuta enne võistlust 
peetaval koosolekul. Kahjuks ei saa sekretariaat või peakohtunik osaleda sellel koosolekul, 
kuna nad peavad tegelema veel viimaste ootamatute küsimustega enne starte ja seega võib 
jääda midagi olulist kuulmata. Sellest tulenevalt ei ole lubatud võistlusjuhendis väljatoodud infot 
muuta enne võistluste algust võistlejatele peetaval koosolekul.

c. Kiirabi/meditsiinitöötaja olemasolu võistlustel. Esmaabi peab olema tagatud.

Komisjoni koosolekul osalenud kaks liiget tegid ettepaneku, et võistlusjuhendis peab olema 
märgitud lähima haigla asukoht.

5. Kohtunikud ja abikohtunikud:
Eelmisel komisjoni koosolekul olnud info:

a. Kohtunik-rajakohtunikele tagada raja äärde või katsele a la  
õun/banaan/pähklid/shokolaad+vesi (1 liiter vähemalt)



b. Rajakohtunikule tööks vajalikud asjad (stopper, vile, auguraud, mapp koos
pastakaga)+vihmakeep. Samuti remondikomplekt: liimipüstol, nooled, lint,
klambripüstol.

Kati poolt tehtud ettepanek kohtunike kvalifikatsiooni osas, mida käesoleval koosolekul
täiendati:

c. Kohtunike kvalifikatsioon:
c.i. Peakohtunik - igal võistlusel vastutaja
c.ii. Vanem rajakohtunik - on olnud vähemalt kahel võistlushooajal 60 %

võistlustel kohtunik EMV ja klubivõistlustel kokku
c.iii. Noorem rajakohtunik - on olnud vähemalt ühel võistlushooajal 70 %

võistlustel kohtunik EMV ja klubivõistlustel kokku
c.iv. Abikohtunik - esimest korda võistlustel, on olnud ühel või kahel

võistlushooajal  vähemalt 70 % võistlustel kohtunik EMV ja klubivõistlustel
kokku

TASUD:
● Peakohtuniku tasu 50€+söök + õunad/banaanid vms energiat andev snäkk, suur

pudel vett
● Vanem rajakohtuniku tasu 40€+söök ja katsele kaasa õunad/banaanid vms

energiat andev snäkk, suur pudel vett.
● Noorem rajakohtuniku tasu 30€+ söök ja katsele kaasa õunad/banaanid vms

energiat andev snäkk, suur pudel vett.
● Abikohtuniku tasu 20€+ söök ja katsele kaasa õunad/banaanid vms energiat

andev snäkk, suur pudel vett.
 
Komisjon otsustas eelmisel koosolekul, et laste võistlusmaks on järgmine:

● Kõik võistlejad ja üks laps 35.-/30.-
● Teine laps samast perest 25.-/20.-
● Kolmas laps ja järgmised lapsed samast perest 15.-

Komisjoni koosolekul osalenud kaks liiget tegid ettepaneku võistlusmaksu suuruse osas:
● Kõik võistlejad ja üks laps 30.-
● Teine laps samast perest 20.-
● Kolmas laps ja järgmised lapsed samast perest 15.-

6. Triali võistluste reglemendi inglise keelne versioon- tõlgitud Heleni poolt.
7. Muu…


