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4. Kadi Koort
5. Kadri Saat
6. Katrin Mägi
7. Mihkel Kraav
8. Taavo Allik
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Kohtunike kogu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kohal on 10 16-st 2022. aasta
võistlushooajal litsentsi omavatest kohtunikest.
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1. Kohtunike kogu moodustamine
2. Juhatuse valimine
3. Tööülesannete tutvustus
4. Kalendrivõistlustel (kohtunikuna) osalemine
5. Muudatused võistlusmäärustes
6. Vaba vestlusring, muud küsimused

Koosoleku juhatajaks valiti Ulvar Kuningas, koosoleku protokollijaks Anu Uusmaa

KOOSOLEKU KÄIK

1. Kohtunike kogu moodustamine. Kohtunike kogu. Ulvar Kuningas ja Tõnis Veltbach
andsid ülevaate EVL kohtunike kogu missioonist, eesmärkidest ja lähiaja plaanidest.
Kohtunike kogu tegevuste alusdokumendiks on 26.01.2022 kinnitatud Kohtunike Kogu
põhimäärus.

2. Juhatuse valimine. Kandidaatidena esitati ja andsid nõusoleku kuuluda juhatusse
Kadi Koort (treenerite esindaja), Ulvar Kuningas ja Tõnis Veltbach (kohtunike esindajad).
Kadi Koort´ilt ettepanek esitada juhatuse liikmeks võistluste korraldajate esindajana
Andres Ansip, kes andis nõusoleku. Ulvar Kuningas esitas kohtunike kogu juhatuse
liikme kandidaadiks Taavo Allik´u, kes samuti andis nõusoleku osaleda juhatuse töös.
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Diskussioon juhatuse liikmete arvu osas. Toimus avalik hääletamine juhatuse liikmete
arvu kohta.

Hääletamine: kas kohtunike kogu juhatus peaks olema 3- või 5-liikmeline. 3-liikmelise
juhatuse poolt 2 koosolekul osalejat, 5-liikmelise juhatuse poolt 8 koosolekul osalejat.

Otsustati: EVL kohtunike kogu juhatuse liikmete arvuks on 5.

Kohtunike kogu juhatuse liikmeteks on esitatud 5 nime: Kadi Koort, Ulvar Kuningas,
Tõnis Veltbach, Taavo Allik ja Andres Ansip.

Hääletamine: kas hääletada juhatuse liikmete kandidaate nimekirjana või iga esitatud
kandidaati eraldi.

Otsustati: hääletada nimekirja tervikuna

Hääletamine: kas koosoleku liikmed on nõus, et kohtunike kogu juhatuse liikmeteks
saavad nimekirjana Kadi Koort, Ulvar Kuningas, Tõnis Veltbach, Taavo Allik ja Andres
Ansip. Koosolekul osalejatest hääletas esitatud nimekirja poolt 9, erapooletu 1.

Otsustati: kinnitada kohtunike kogu juhatuseks Kadi Koort, Ulvar Kuningas, Tõnis
Veltbach, Taavo Allik ja Andres Ansip.

3. Tööülesannete tutvustus

3.1 Kohtunike päevatasude arutelu algatamine.

3.2 Tõnis Veltbach tutvustas peakohtuniku töölehte ja aruannet

3.3 Kõik kohtunike kogu dokumendid jagatud kausta

4. Kalendrivõistlustel (kohtunikuna) osalemine

4.1 2022 kalendrivõistlustel kohtunikeks kandideerimise võimaluste tutvustamine. Tõnis
Veltbachi (Excel) ja Taavo Allik´u (Forms) esitatud variantide tutvustamine. Arutelu
kohtunike kaasamise korraldamise üle. 2022. aasta tiitlivõistluste korraldamine ja
kohtunikega mehitamine.

4.2. Taavo Allik´u vormile jooksvate paranduste sisseviimine.

5. Muudatused võistlusmäärustes. Taavo Allik tutvustas WA võistlusmääruste
muudatusi:

5.1. vanuseklasside nimetuste muutmine kadetid U18, juuniorid U21, veteranid 50+.
Tõnis Veltbach - tegin EVL-le ettepaneku viia sisse muudatused U15 (noored) ja U13
(tidetid).

Eesti Vibuliidu kohtunike kogu üldkoosolek 19.02.2022︱2



5.2. plokkvibude ümberlaskmine olümpiaringidesse pääsemiseks  - kui varem kasutati
neutraalseid matte ja sama palju lehti kui võistluse ajal, siis nüüd igal laskjal neutraalses
matis üks leht keset matti.

5.3. Muudatus alussärkide kohta - alussärk võib olla alates 2022 valge või võistlussärgi
domineeriva värviga.

5.4 Ajastuse muutmine 40 sek per nool asemel 30 sek per nool kehtib
maailmarankinguga võistlustel alates 1.03. Vaadatakse toimivust aasta jooksul üle. Võib
kasutada EVL võistlustel. Ettepanek EVL üldkoosolekule panna ajastuse täpsustus
võistlusjuhenditesse. Tõnis Veltbach - mis saab rekorditest? Taavo Alliku - uusi rekordite
kategooriaid ei teki, ajaline muudatus rekordite arvestust ei mõjuta.

5.5. Üldine muudatus: eemaldati kvalifikatsioonis varustuse purunemise lisaaeg. Duellid
ja kvalifikatsioon samade reeglite alusel. Lisanooli, lisaseeriaid enam kvalifikatsioonides
ei anta. Lühidalt - järellaske enam ei anta. Sportlane peab ise seeria ajal otsustama, kas
nool on 3 m alas või mitte.

5.6. Taavo Allik: kokku tehti muudatusi 12-s punktis. Meid mõjutavad lähemalt veel
mõned. Vaistuvibude puhul on nüüd lubatud kombinatsioon kummidest ja raskustest
(“any combination of weight(s) and vibration dampener(s)”, mõiste "stabilisator" on WA
reeglitest ja bylaw-dest eemaldatud). Neid võib kinnitada nüüd nii käepideme ala kui
ülaossa. Kehtima jääb 122 mm mõõdurõngast läbi mahtumise tingimus. Kasutada
tohib ka laskja enda poole olevat keermestatud ava. Tingimus on, et kõik lisatud
elemendid oleksid ühes sirges joones.

5.7. "Instinctive bow" nimetatakse ümber "traditional bow". Muudatused käepideme
kooste kirjelduses - käepideme kirjeldust lühendati ja lihtsustati. Tilleri ja raskuse
kohandamise täpsustused.

5.8. Muudatused maastiku- ja paralaskmise reeglites.

5.9 Muudatused määratava noole esitlemises publikule ja TV-le.

5.10. World Cup´id - ametlik treening muudeti avatud sessiooniks, vibu kontrollimine
pole  enam kohustuslik. Suurendatakse pisteliste kontrollide arvu.

5.11. Ulvar Kuningas - palun muuta muudatused avalikuks ja teha kättesaadavaks nii
klubidele kui treeneritele ja laskjatele enne EVL 2022. aasta üldkoosoleku toimumist
27.02.2022.

6. Vaba vestlusring, muud küsimused

6.1 Ulvar Kuningas: kohtunike riietus, EVL kohtunikud võiksid olla selgesti eristatavad.
Arutelu.
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Katrin Mägi - oluline pole, kas on vest või t-särk, võistlustel osalejate jaoks peavad
kohtunikud olema selgesti eristatavad.

Taavo Allik - eristumine võib toimuda ka mapi või mütsi abil, seda pole mõtet kindlalt
piiritleda. Oluline on eristumine, mitte see, mille abil.

Tõnis Veltbach - hea, kui saame selguse kohtunike eristamiseks 2023. aastaks.

Andres Ansip - eristamise küsimus tekib eelkõige laste ja noorte võistlustel. Lisaks
tutvustatakse peakohtunikku alati võistluse alguses.

6.2 Tõnis Veltbach - EVLile on tulnud kutse Kanadas toimuvale WA noorkohtunike
koolitusel osalemiseks. Kas koosolekul osalejate hulgas WA noorkohtunike kandidaate?
Osalemissoovi edastamise deadline 15.03, koolitus toimub suvel 2022.

Taavo Allik - varasemast kogemusest lisan, et arvestage kulude ise katmisega, kuid
toetajate leidmisega on võimalik kulud katta, leidke endale toetajaid. Esitamine ei
kohusta veel minema, esitage ennast julgesti!

Ulvar Kuningas - kas saab selle üleskutse kohtunike listile laiali saata?

Katrin Mägi - mis on koolitusel osalemise tingimuseks? Kas peab olema läbinud EVL
kohtunike koolituse?

Taavo Allik - 2018. aastal oli tingimuseks rahvusliku kohtuniku töökogemus või
rahvusvaheline võistluskogemus. Lisaks vanuse ülempiir 28 ja alaliidu soovitus.

Katrin Mägi - sel juhul peaks see info minema eelkõige klubidele, et leida kuni
28-aastaseid huvilisi, kel on võistluskogemust ja soovi töötada kohtunikuna.

6.3 Järgmise üldkoosoleku toimumise aeg enne sisehooaega, september-oktoober
2022.

6.4. Kohtunike kogu üldkoosoleku protokollile liita Lisa 1. WA reeglite muudatused.
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