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Päevakord: 
1) Vaadata üle trahvisummade määrad reglemendis ja milliste rikkumiste puhul neid kasutada 
või mitte kasutada. 
 
Komisjon vaatas reglemendis välja toodud trahvisummad üle ning otsustas, et kuni 200euri on 
sobiv märkida reglementi.  
 
2) Võistlejate osalustasu määramine hooajaks või jätta korraldajate otsustada. 
 
Komisjon otsustas, et võistluste korraldaja määrab võistluse osalustasu suuruse ise ka sellel 
aastal vastavalt siis oma kuludele jne.  
Lisaks otsustas komisjon, et täiskasvanute osalustasu ülempiir võistluse etapi lõikes on 35.- ja 
laste osalustasu ülempiir on 20.- 
 
3) Katsekohtuniku protokolli standardi kehtestamisega seotud küsimused. 
 
Komisjon  
 
4) Klasside värvide tähistuste muutmine. 
 
Komisjon muutis klasside värve ja määras selleks aastaks järgmised värvid: 
B- punane 
C- roheline 
D- kollane 
E- kollane 
Hobi- must 
Noored vaba- must 
F- sinine 
G- valge 
 
 



 
5) Laste klasside vanusemäärade muutmine. 
 
Tõnis Ross tegi ettepaneku: Üle vaadata naaberriikidega laste klasside vanused ja võimalusel 
need ühtlustada. 
Komisjon vaatas läbi naaberriikide laste ja noorde võistlusklassid reglementides. Klasside 
erinevused on suured ja hetkel muutmine ning ühtlustamine ei ole mõistlik peatselt algavast 
hooajast. Sellest tulenevalt otsustas komisjon jätta klasside vanusemäärad samaks ka selleks 
hooajaks. Teema võetakse uuesti arutluseks peale 2018 hooaega. 
 
6) Reglemendi lõpliku teksti kinnitamine. 
 
Komisjon otsustas peale reglemendi läbitöötamist ja viimaste täienduste tegemist kinnitada 
reglement ühehäälselt.  
 
7) Peakohtuniku ja sekretäri kandidaadid hooajaks. Nende täiendkoolitus. 
 
Peakohtunik on selleks aastaks olemas, kelleks otsustati määrata ühehäälselt Kati Soonvald. 
Sekretäri ametikohale veel toimuvad läbirääkimised mõne inimesega. 
 
8) Kohtunikekogu ja kohtunike koolitus jne. 
 
Komisjon arutas ja pakub omalt poolt välja 5. või 6. mai asukohaga Tapa. Siis on võrdne kaugus 
nii põhjast kui lõunast tulijatel. Ettepanek tehakse Tõnis Rossile ja Mart Kalvele, kellel on 
kohtunikeks soovijaid. 
 
 
 
 


