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Toimumise koht: Zelluloosi keeglisaal, Tallinn

Juhatas: Kaido Kirs
Protokollis: Kaido Kirs
Võtsid osa: Kaido Kirs (KK Tallinn), Anneli Kukk (KK Killuke), Kalju Lohk (KK Reval),
külalistena: Arto Künnapas (SK Kalju), Peeter Rohumägi (SK Talke).
PÄEVAKORD:
1. Guido Piksar rajavahetus Tallinna MV finaalvoorus 17.12.2011.a.
2. KK Tallinna lauakohtunike töö Tallinna MV teisel päeval 17.12.2011.a.

1. GUIDO PIKSAR RAJAVAHETUS TALLINNA MV FINAALVOORUS 17.12.2011.A .
Vahejuhtum leidis aset viimases voorus, kus võistlejad Gert ja Guido Piksar olid loosiga
võtnud kõrvuti olevad stardirajad 3 ja 4. Raul Rebase haigestumise tõttu oli aga vaba 6
mängurada, millele liikus enne võistluse algust sportlane Guido Piksar. Võistluslehtedele
oli peakohtunik märkinud esialgsed – õiged mängurajad, mis said hiljem ülemärgistatud
ebaõigete vastu. 20.12.2011.a. saatis Guido Piksar juhatusele seletuskirja, kus kirjeldab
antud olukorda ning tõdeb kokkuvõtvalt, et tema lähtus peakohtunik Urve Piksare
juhistest ning vahetas just peakohtuniku nõudmisel võistlusrada. Sama intsidendi ajendil
vahetas protestiks ka rada Toomas Vendel, kes nimetatud olukorrast häirituna liikus
rajale 4. Seega mõlemad võistlejad mängisid kogu võistluse valedel – varem mitte
loositud radadel.
Peakohtnik Urve Piksar saatis juhatusele seletuskirja 19.12.2011.a. ning tunnistas
ennast süüdi olukorra tekkimises ning tõdes, et tema otsus ei olnud mõjutatud Guido
Piksare soovist mängida eemal Gert Piksarest.
Koosoleku käigus 21.12.2011.a kinnitas Urve Piksare sõnu ka Anneli Kukk (KK Killuke),
kes oli antud olukorra sünni juures ning kuulis vahetult dialooge võistlejate ja
peakohtuniku vahel. Anneli Kukke sõnul oli otsuse sooritaja just peakohtunik Urve
Piksar. Juhatus tõdes selle tunnistuse põhjal, et antud olukorras oli tõesti süüdi
peakohtunik ning karistada saab ainult teda, võistlejad täitsid tema juhiseid.
Olukord vajab juhatuse seisukohal kindlat otsust, sest tegu oli võistluste käigu selge ja
otsese muutmisega ning radade vahetust ei põhjustanud tehniline rike või muu
mõistetav situatsioon. Otsuse tulemusena liikus Guido Piksar teise saalipoolde, mis
eraldas teda tema pereliikmest.

OTSUSTATI:
Urve Piksar tunnistas enda eksimust ning vabandas. Samuti lepiti kokku, et Urve Piksar
ei avalda soovi olla peakohtunikuks enne 2013/2014 hooaega.

2. KK TALLINN LAUAKOHTUNIKE TÖÖ TALLINNA NV TEISEL PÄEVAL 17.12.2011.A..
KK Tallinna lauakohtunik Marko Kangust täitis oma kohustust klubi lauas Tallinna MV
teisel päeval. Marko Kangust ei olnud võimeline olukorda kontrollima ning jäi lauas
tukkuma. Seda märkas õnneks peakohtunik Urve Piksar, kes tegi koheselt märkuse
saalis olnud teistele KK Tallinna liikmetele ning lauda asendati Marge Kraav. Mõne tunni
pärast oli samas lauas Matis Karu, kes üritas manustada lahjat alkohoolset jooki. Ka
selle olukorra tõkestas peakohtunik.
Samalaadseid olukordi on esinenud ka varem ning tihti on puudu klubide esindajaid
kohtunikelaudadest.
OTSUSTATI:
Et olukorrale lahendust pakkuda, siis esitas juhatus ettepaneku kasutusele võtta
trahviõigus, mis annab peakohtunikule õiguse trahvida seda klubi, kelle lauakohtunik on
puudu või ei ole adekvaatne seda tööd tegema. Trahvi summaks on antud võistluse
maksimum osavõtutasu, mis määratakse klubile ning seejärel on peakohtunikul õigus
pakkuda hüvitist uuele lauakohtunikule, kes tekkinud olukorda aitab oma tööga
lahendada. Antud summa võetakse osavõtutasudest ning seejärel nõutatakse sisse
saalis olevatelt klubiesindajatelt, kui neid saalis ei viibi, siis võetakse ühendust telefoni
teel ning lepitakse lahenduses kokku.
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