EESTI JALGRATTURITE LIIDU TREENERITE NÕUKOGU

PÕHIMÄÄRUS

1 ÜLDPÕHIMÕTTED
1.1 Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) treenerite nõukogu (TN) on EJL treeneri litsentsiga Eesti
jalgrattatreenerite vabatahtlik ühendus.
1.2 TN nõustab juhatust ning sekretariaati oma pädevusse kuuluvate jalgrattaspordialaste
küsimuste ja probleemide lahendamisel.
1.3 TN valitakse treenerite üldkogu poolt neljaks aastaks, ehk üheks olümpiatsükliks.
1.4 TN juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, EJL põhikirjast ning
käesolevast põhimäärusest ja muudest normatiivaktidest.
1.5 TN annab vajadusel suunised EJL eelarve jalgrattaspordi erinevate alade arendamiseks
vajalike eraldiste mahu ja jagunemise osas. TN edastab ettepanekud EJL eelarveliste
eraldiste osas EJL juhatusele kirjalikult enne järgneva aasta eelarve kinnitamist.
1.6 TN tutvustab järgnevate perioodide tegevuskava üldkoosolekule.
1.7 TN ei ole juriidiline isik.
1.8 TN põhimääruse kinnitab EJL juhatus.

2 TN PÕHITEGEVUS
2.1 Jalgratturite lühi- ja pikaajalise ettevalmistusega seotud tegevuse koordineerimine,
suunamine ja korraldamine.
2.2 Eesti rahvuskoondise treenerite kandidaatide ja/või vastutajate ettepaneku tegemine
uueks olümpia- tsükliks.
2.3 Koondiste kandidaatide nimetamine ja koondiste komplekteerimine rahvusvahelistele
võistlustele, rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ja Olümpiamängudele koostöös koondise
treeneritega.
2.4 EJL võistluskalendri koostamine ja kooskõlastamine ning võistlusreglemendi täiustamine
ning lõppversiooni kokku leppimine Võistluste Korraldajate Koguga ning Kohtunike
Kogu juhatusega.
2.5 Koostöö EJL sekretariaadiga jalgrattaspordialaste projektide koostamisel ja nende
realiseerimisel.
2.6 Teaduslik-metoodiline tegevus, ettepanekute tegemine seminaride korraldamiseks ja
treenerite koolituseks koostöös Kutsekomisjoniga.
2.7 Noortespordi riikliku rahastamise süsteemi kohaselt EJL-le eraldatud raha jagamise
süsteemi kaasajastamise ja korrigeerimise ettepanekute tegemine lähtuvalt spordiala
arengu vajadustest.
2.8 Koostöö klubide treeneritega, Kutsekomisjoniga, Kohtunike Kogu juhatusega ja
Võistluste korraldajate Koguga.
2.9 Treenerite üldkogu ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös EJL-i sekretariaadiga.
2.10 Aasta parimate jalgratturite, klubide ja treenerite kandidaatide ettepanekute esitamine
autasustamiseks EJL-i juhatusele.
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3 ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
3.1 TN kuulub 6 inimest (5 liiget + esimees), kes valitakse treenerite üldkoosoleku poolt
enda kandidaturi ülesseadnute hulgast. Iga liige vastutab ühe spordiala (edaspidi
vastutusala) eest.
3.2 TN spordialad:
- Maanteesõit
- Maastikusõit
- Trekisõit
- BMX
- Cyclo-cross
3.2.1

Iga spordiala juurde moodustab ning juhib antud spordiala eest vastutav TN liige
töögrupi. Töögrupp valmistab TN-le ette seisukoha enda vastutusalas oleva spordiala
küsimustes. TN koosolekutel esitab TN liige enda spordiala töögrupi seisukoha, mis
on kirjalikult fikseeritud. Töögrupi soovituslik suurus on 3-7 liiget ning koosseis 2/3
ulatuses treenerid ja 1/3 ulatuses antud spordiala
aktiivselt arendavad inimesed (võistluskorraldaja, spordiklubijuht jne), kes
fikseeritakse nimeliselt. Töögrupis peab olema nii noortega kui ka täiskasvanutega
tegelevaid treenereid. Töögrupid kinnitab TN.

3.3 TN töövormiks on koosolekud, mis toimuvad lähtuvalt vajadusest, kuid mitte harvemini,
kui kord kvartalis.
3.4 TN koosoleku kutsub kokku TN esimees või tema poolt määratud protokollija TN
esimehe korraldusel.
3.4.1

Kolm või enam TN liiget võivad teha TN ettepaneku nõukogu erakorralise koosoleku
kokkukutsumiseks. Sellise ettepaneku täitmine on TN esimehele kohustuslik.

3.5 TN otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja koosolek on otsustusvõimeline, kui
koosolekust võtavad osa kõik TN liikmed. TN liige võib määrata endale asendaja
vastutatava spordiala töögrupist. Häälte võrdse jagunemise korral määrab tulemuse TN
esimehe hääl.
3.6 TN koosolekud protokollib selleks valitud protokollija. Protokollis fikseeritakse
koosolekust osavõtjad, puudujad, päevakord, tehtud ettepanekud ning vastuvõetud
otsused. Koosolekute protokollid esitatakse EJL sekretariaati.
3.7 Treenerite üldkogul on õigus TN liikmeid tagasi kutsuda ja asendusliikmeid määrata ka
olümpiatsükli kestel.

4 TREENERITE NÕUKOGU ESIMEES
4.1 TN valib treenerite seast esimehe.
4.2 Esimees juhib ja organiseerib TN tegevust, kutsub kokku ja viib läbi TN
koosolekuid, esindab või volitab TN liikme esindama treenerite nõukogu EJL juhatuse,
TN koosolekutel, annab aru treenerite nõukogu tegevusest treenerite üldkogule ja EJL
üldkoosolekule.

Vastu võetud EJL juhatuse koosolekul: 22.05.2019 Tallinnas
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