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1. Reglemendi täiendusettepanekud:
a. Kui võistleja kaotab kaardi võistlemise käigus
Komisjon otsustas, et võistleja saab iga katse eest 10TP ja ta saab edasi võistelda.
b. Piduriketaste kaitse
Komisjon otsustas, et ei muuda selles osas midagi ega lisa täiendavat skeemi. Tehnilise
kontrolli läbiviijal peab olema selles osas piisav tehniline taip.
2. Ettepanekud ja mõtted seoses uue punktiprogrammiga veebikeskkonnas:
a. Võistlejate stardijärjekord paigas enne võistluspäeva eelneval päeval? Aga mis
siis saab kui lükatakse võistluse algust edasi ilmastikutingimuste tõttu?
(Stardiajad tuleb sisestada käsitsi, mis on selle programmi võlud hetkel)
Komisjonis otsustati, et programmis võiksid olla järgmised muudatused: mingid taustavärvid a la
üle ühe rea triibuline. Tulemustes puuduvad lisa TP + kollase kaardi TP kohad. Alamenüüs
puudub koondvaade (kõik klassid koos). Kontrollida, et kas punkte näeb lives. Stardijärjekorra
kellaaegade sisestamise mugavamaks muutmine (kuidas lisada juurde võistlejat, isa+poeg,
stardijärjekorra genereerimine koos stardiajaga nupu vajutusega, samuti võistleja tõstmine
ühest klassist teise nö lohistamine).
3. Regamine võistlustele läbi programmi: võistleja eelregistreerimine
Komisjon otsustas, et kui võistleja ei ole ennast võistlustele eelregistreerinud, siis tema
registreerimine võistluse päeval toimub peale viimase võistleja starti ja aeg läheb tal siis käima.
Võtta reglemendist TP-d käiku!
4. Ettepanekud ja mõtted seoses juba toimunud võistlustega (Valgjärve klubivõistlus,
Tartus EMV I etapp) ja uute korraldatavate võistlustega:
a. Korraldaja meelespea
Komisjon otsustas, et Kati Soonvald koostab võistluste korraldaja jaoks meelespea, mida ta
saab kasutada võistluste korraldamisel, et midagi meelest ei läheks või kahe silma vahele ei
jääks.
b. Rajamärgiste täiendav markeerimine klasside tähistega?

Komisjonis tehti ettepanek, et rajamärgiseid võiks markeerida klasside tähistega. Selles osas
tuleks need lisada juba väljatrükil.
c. Katselt katsele ülesõidu parem tähistamine?
Komisjon leidis, et võistlustel tuleb ühelt katselt teisele ülesõit paremini ja üheselt arusaadavalt
tähistada. Tartus toimunud EMV I etapi võistlusel tekitas see parajalt segadust.
d. Võistlusjuhend peaks olema ülim
Komisjon otsustas, 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.
e. Kiirabi/meditsiinitöötaja olemasolu võistlustel. Esmaabi peab olema tagatud.
Komisjon soovib teada, et mis on nõuded meditsiinilisele osale võistlustel? Komisjon otsustas,
et seda uurib Kati Soonvald Helen Urbaniku käest.
5. EMV I etapi tulemuste kontrollimine ja kinnitamine EMFile esitamiseks
Komisjon otsustas, et võistlejate kaardid tuleb üle kontrollida ja sellest tulenevalt ka kogu
võistluse tulemused. Seda tuleb teha enne Tapal toimuvaid võistlusi. Läbimata katse tähistus ei
tohi olla punktiprogrammis 0. Läbi vaadata, et mis katsed tühistada.
Komisjon otsustas, et keegi komisjonist/usaldusväärne piisavalt pädev kõrvaline isik peab enne
võistlust läbi käima kõik rajad ja vaatama üle, et kas rajad on vastavale klassile ka jõukohased.
Võistlusjuhendisse kirja panna zürii (peakohtunik, korraldaja, zürii) + iga maa esindaja.
6. Murekohad seoses katsete kohtunike ja abikohtunikega:
Oleme kohtunike osas totaalselt ummikus. Kati on suhelnud ja kirjutanud kohtunikega
ning peamine probleem, miks enamus kohale ei taha tulla on kahjuks raha 30€, mida
neile lubatakse, arvestame maha kütusekulud, bussipiletid jne siis ei jäägi nagu
teenistusest kätte midagi. Siinkohal ei ole isegi vahet, kas räägime regionaalsetest
kohtunikest või kaugema kandi kohtunikest. Fanatismiga me kohtunike enam ei võlu ja
kui iga võistlus on nii problemaatiline nagu see tegelikult ka täna on siis on meie
süsteemis midagi väga valesti ning me peame sellele probleemile kiiresti lahenduse
leidma, sest varem pole sellega tegeletud. Mitmed kohtunikud andsid Kati´le
tagasisidena mõista, et nad oleks motiveeritud, kui nende päevatasu oleks 50€ kandis +
söök ja pluss katsel mõni õun-banaan-võileib ja suur pudel vett või mahla (arvan, et
seda on liiga palju).
Kas me peaks kohtunike tasu tõstma näiteks järgnevalt: vanemkohtunik 40€ ja
nooremkohtunik 30€-ga aga see eeldaks ilmselt stardimaksu tõstmist. Täna oleme me
naaberriikidega küll suurtes käärides, kus neil on alates lastest kuni täiskasvanute
klassidega põhimõtteliselt üks ja sama summa keskmiselt 35€ aga meil on lastel 15€ ja
täiskasvanutel 35€. Lisaks vaatasin ja võrdlesin veidi Enduuro, Supermoto stardirahasid

siis seal räägitakse 60€-80€ vahemikus, ehk me oleme pea poole võrra maas aga
nendes alades on ka sponsorlus ja muud hüved ilmselt, mida meil pole. Kuna Eesti triali
maastikul pole sisuliselt kindlat hooaja sponsorit, kes suudaks kohtunike ja muid kulusid
katta siis teen ettepanku komisjonile KIIREKS arutamiseks.
Samuti võiks kohtunikud ka kvalifitseerida, ehk kes on ikka tublilt käinud ja kogemustega
siis neil võiks tasumäär kõrgem olla ja need, kes eile alles õppisid, siis neil peaks see
tasu ikkagi väiksem olema. Sellega nagu motiveeriks ka noorkohtunike rohkem osalema
võistlustel, et saavutada kõrgem tasu ja samas ei teeks liiga sellele, kes on juba pikka
aega kohtunikuna olnud.
●
●
●

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.

Kati omab infot, kes on, kui palju käinud ja keda saab nimetada vanem või
nooremkohtunikuks.
ASJAD JA OLUD AJAS MUUTUVAD!...palun arvestada sellega ning ilma kohtuniketa
me ei saa ka võistlusi korraldada ja teiseks on see triali võistluste kvaliteedi tõstmine.
Isiklikult olen veendumusel, et sellise tasuga me tekitame kohtunike vahel konkurents
olukorra, kus tekib olukord, kes ees-see mees. Mina ei usu, et hinnatõus kedagi eemale
peletab, pigem võistluste kvaliteet annab võistlejatele ja abilistele rahulolu, mida vaja
ongi.
NB! kui on alternatiivseid motivatsiooni mõtteid siis meeleldi loeks neid. Stardimaksu ei
pea alati kõrgeks ajama, kui korraldajal on mõni sponsor vms. Korraldaja teab siiski oma
kulusid-tulusid ning lähtuvalt sellest peaks ta ka arvestama, et üritus õnnestuks.
Komisjon otsustas, et laste võistlusmaks on järgmine:
● Kõik võistlejad ja üks laps 35.● Teine laps samast perest 25.● Kolmas laps ja järgmised lapsed samast perest 15.Samuti otsustati, et peakohtuniku ja rajakohtuniku tasu on 50.-/päev. Kui rajakohtunikul
on ka abikohtunik, siis tema tasu suuruse üle otsustab rajakohtunik.
Komisjon otsustas, et igale rajakohtunikule antakse kaasa toidumoonakotike+töömapp
(kirjutusvahend, paber, kaantega kõva mapp). Vihmakeebi/-varju peab kohtunik ise
kaasa võtma (ta peab arvestama võimalike ilmaoludega).
7. Muu…
● 2018 põhimõttelised otsused, arutlused
Mida annab meile :
a. Kindlustus, litsents kulu vs- tulu.

b. EMF-i all sõitmine: makstav kulu vs. saadav tulu.
c. Spordiuudised, EMF-i uudiskirjad, toetused, võistlusmaksud
korraldajatele.
Komisjon otsustas, et kui tulevad mingid muudatused seoses trialiga, siis palun EMF-il meid
teavitada ette ja ka läbi arutada. Komisjon on seisukohal, et neid muudatusi ei saa niisama
lihtsalt kinnitada ilma triali komisjoniga arutamata. EMF peab ka triali komisjonile nende poolt
tehtud otsuseid seoses trialiga põhjendama.

