
 

 

Triali komisjoni koosolek 30.01.2019 

Kell 18:00-22:00 

Asukoht: Rannamõisa tee 4, Tallinn 

 

Osalejad: 

1. Peeter Lääts 

2. Ants Rehe 

3. Mati Karuauk 

4. Kaino Tülle 

5. Kati Soonvald - skype vahendusel 

 

Päevakord: 

 

1. Trial´i võistluskalendri 2019 kinnitamine. 

 

Otsus: kõik komisjoni liikmed andsid heakskiidu ning kinnitasid 

võistluskalendri e-hääletusel ühehäälselt 18.01.2019. Kalender EMF-i 

edastatud. 

 

2.  Komisjoni esimehe valimine 2019 aastaks. 

 

Otsus: komisjon hääletas ühehäälselt uueks komisjoni esimeheks Kaino 

Tülle. 

 

3. Noorsportlaste arengu ja muude tegevuse koordineerimine ning info edastamine 

komisjonile. 

 

Otsus: noorsportlaste tegevuse ja arenguplaanide osas annab ülevaadet 

Ants Rehe. 

 

4. Tagamaks sekretäride olemasolu kõikidel EMV ja EKV võistlusel tuli ettepanek 

värvata kaks sekretäri. Eesmärk on tagada regionaalselt kindlus ning vajadusel 

professionaalne asendamine. 

 

Otsus: komisjon alustab sekretäride värbamise ja ettepaneku tegemisega, 

kui lisa peakohtunik on valitud ja kinnitatud. 

 

5. Tagamaks peakohtuniku olemasolu kõikidel EMV ja EKV võistlusel tuli ettepanek 

värvata juurde lisa peakohtunik. Eesmärk on tagada regionaalselt kindlus ning 

vajadusel professionaalne asendamine. 

Otsus: komisjon on teinud ettepaneku sobivale kandidaadile. 

 

6. Kohtumine Läti komisjoni liikmetega 02.02.2019 Riias, kus arutatakse minicup 2019 

võistlussarja tingimusi, BMV ja Põhjamaade meistrivõistluste ühist võistluste 

läbiviimise korda. 

 

Otsus: kohtumisele lähevad Tõnis Ross ja Ants Rehe, kes annavad 

tulemustest kirjaliku tagasiside. 

 

7. Komisjon valmistab ette e-küsitlus vormi google platvormis ning edastab selle 

hiljemalt üldsusele kommenteerimiseks ja täitmiseks. 

 

Otsus: küsimustiku valmistab ette ning levitab üldsusele Peeter Lääts 

hiljemalt 08.02.2019. tagasisidet hakatakse analüüsima komisjoni poolt 

hiljemalt 28.02.2019. 

 

8. Vajadus kohtunike nimekiri üle kontrollida ning uuendada. 

 



Otsus: Kati Soonvald esitab komisjoni kogu kohtunike nimekirja koos 

kontaktandmetega komisjonile ning teeb märke, kes on varasemalt ka 

kohtunike koolituse läbinud.   

 

9. Kohtunike koolituse korraldamine aprill 2019. 

 

Otsus: koolituse organiseerimise ning läbiviimise eest vastutab Kati 

Soonvald.  

 

10. Reglemendi muudatus ettepanekud. 

 

Otsus: komisjon kogub materjale kokku ning järgmisel komisjoni koosolekul 

võetakse ettepanekud arutusele ning hääletusele. 

 

11. Saavutamaks paremini ühtset mõistmist ning arusaama radade ülesehitusel, tuli 

uuesti päevakorda teemaks, kus proovida uuesti korraldada rajameistrite koolitus. 

 

Otsus: komisjon oli ühehäälselt nõus ja näeb selle vajalikust. Komisjon 

saadab olemasolevatele ja potentsiaalsetele rajameistritele sellekohase 

üleskutse. Koolituse korraldamise eest vastutab Kaino Tülle. 

 

12.  Planeerida kohtunike koolitus ja atesteerimine aprill 2019. Ettepanek koolituse 

läbiviimiseks tehtud Hr. Toomas Gutmann´ile, kes andis oma nõusoleku. Koolitaja  

poolt on soovituslik koht koolituse läbiviimiseks Tapa triali pargis. 

 

Otsus: Kohtunike koolituse eelteavituse ja läbiviimise eest vastutab Kaino 

Tülle. 

 

13.  Rajakohtunike, sekretariaadi vahendite ja numbrisärkide inventuuri läbiviimine. 

 

Otsus: inventuuri ja varustuse tagamise eest vastutab Kati Soonvald. 

Inventuur peab olema teostatud ning andmed ja puudused komisjonile 

esitatud kirjalikult hiljemalt  28.02.2019.  

 

14.  Vajadus Eesti Triali ala propageerimiseks ning paremaks meedia kajastuseks leida 

konkreetne isik, kes kajastab kõiki võistlusi ja muid alaga seonduvaid tegemisi 

www.msport.ee, Estonian Mototrial FB saidil ja muudes võimalikes avalikes meedia 

kanalites. Lisaks koostöö loomine fotograafidega ning digi ja ajalehtede 

väljastajatega. Antud ülesande täitmiseks sai ettepanek tehtud Helen Mäerand, kes 

andis nõusoleku. 

 

Otsus: Komisjon hääletas ühehäälselt Eesti Trial´i meedia kontaktiks Helen 

Mäerand. 

 

Meediakontakt: 

Helen Mäerand 

helen.maerand@mail.ee 

+3725164229  

 

 

 

 

Protokolli koostas:  

 

Kaino Tülle 

komisjoni esimees 

 

 

 

 

Komisjoni poolt kinnitatud: 31.01.2019 

http://www.msport.ee/
mailto:helen.maerand@mail.ee

