04.10.19 kl 10.00 -12.00
Koosolek peetud Skype vahendusel, koosoleku materjalid ja päevakava edastatud enne koosolekut
Rene Mandri ja EJL poolt e-kirja teel
Osalesid: Rene Mandri, Lauri Peil, Jaan Veeranna, Andri Lebedev, Jaanus Prükkel, Urmas Karlson,
Kristina Kapajeva.
Puudusid: Janek Järva
Protkollis: Kristina Kapajeva
PÄEVAKORD:
1. Kaido Juuriku TN liikme kohustused on nõus üle võtma Janek Järva. Täna kahjuks osaleda ei
saanud.
2. Võistlusreglement.
RM- Madis Lepajõe saatis keelekorrektuuri tekstile, sisulisi ettepanekuid polnud.
UK - helistas kaks klubi (Rakke RK ja Voorema Centrum) ja lubasid teha ametlikud pöördumised.
Esiteks uuriti, kas noorte võistluspiirang 14a peab olema reglementeeritud (ei ole mõistlik piirata)?
Reglement lapsevanemaid ei huvita. Teiseks tuli kommentaar varustuse piirangutele-ostetaksegi niigi
kõige odavam varustus. Lisaks ei olnud klubide esindajad nõus võistlustest sundpausiga juulis. Oli
ka ettepanek noortele grupisõitu mitte teha, vaid teha eraldistart. Märgiti, et peale EMV grupisõite
noortele polegi.
AL - näost näkku võistlustel laekus info -16 a vanusegrupis ei taheta (Adukas, Ats) pöidlakõrgus
piirangud (rhvhl kogemus), kuni 14a ok. Võiks olla mnt ja eraldistardis lubatud al. 16.a. TN osalejad
kontrollisid koosoleku ajal reglemendist - piirangud punktis nr 6 ongi kuni N/M14
TN osalejad olid ühel meelel, et tagasiside klubidelt peaks olema ametlik. Lepiti kokku, et EJL
saadab klubidele vastava meeldetuletuse.
UK- võistluskorraldajate poolt tuli tagasiside kalendrisse registreerimise eesõiguse kohta. Mõte on
selles, et kui eelmisel aastal oli võistlus samal kuupäeval, siis järgmisel aastal saab selle võistluse
eelisjärjekorras samale kuupäevale panna.
RM-Kangerti sõnul kui tegemist on EJL üritusega, on see harrastajate jaoks automaatselt liiga
spordiüritus.
AK-kelendris võiks rahvasõidud olla selgelt eristatavad (nt märge RS juures).
UK-sõltumata sellest, kas võistlus on kalendris või mitte, kodukootud tippratturid lähevad RS
üritustele, seega pole mõtet teha eraldi harrastussportlaste kalendrit. Korraldajal on aga huvi saada
osalejaid. Korraldaja sõnumist sõltub millise võistlusega tegemist ja ei ole oluline, kas on või mitte
EJL kalendris.
LP-jõulukross pandi vastupidi EJL kalendrisse. Taneli jutus on iva, aga eestlased on medali usku ja
see ongi probleem. Lauri pakkus jagada võistelajd kategooriatesse ja saata nad teele 15 min vahega.
AL-see on mnt teema, MTB võistlustel pole võimalik kategoriseerida. Lisaks punktisüsteem ei tööta
hästi, kuna on vähe rattureid.
Võistluskorraldajate kogu pole tagasisidet andnud.
RM - hetkel pole 2020 reglemendi osas tulnud muid kirjalike ettepanekuid, kuid rahastamisjuhendis
10% BMX ja 10% trekk.
JV- selline jaotus ei ole ok, kui võistlused toimuvad välismaal. Kui kohalik trekk hakkab tegutsema,
siis ok. Aga hetkel võistlused Soomes ja Leedus.
AK ja RM-Leedus majutus ja toitlustuskulud samad, mis Tallinnas.
RM-talvel peaaegu kõik klubid külastavad trekke.
UK-toetusraha alaliidule annab trekk, BMX mitte (ainult noortesport).
RM-jagatav raha on tulnud läbi treki.
UK-trekil kohe näha, mis tulemused tulevad (Laasi näide).
JV-BMX ala alles arendatakse metoodilisel. Reglemendi punktid 3.4 12.5 tuleb järgmiseks aastaks

jätta samaks, et ala kandepinda suurendada. Kas on ok TN poolt? Reitingutabel ok, punktides
muudatusi ei ole. Punkt 12.5.1muudatusi ei tehtud. Lisaks reitingute tabeli ettepanek - trekisõit ja
BMX kokku.
UK-kas proportsioon on õige? Ettepanek vaadata rahastamistabel eraldi läbi.
RM-probleem kuidas trekivõistlused korraldada?
AL-kas 10% piisab et saaks EMV osaleda? Kohtunikud, rent jne - ca 3000-3500 eurot. Meditsiiniabi
ei ole rendiraha 1000 euro sees.
Otsustati:
EJL saadab meeldetuletuskirja koos parandatud reglemendiga tagasiside andmise tähtajaga
11.10.2019.
3. Parimad ratturid
UK tutvustas alused (medalid, EMV).
-parim meesrattur Kangert ( poolt Jaan, Jaanus, Janek tel teel) vs Alo Jaakin (poolt UK, RM, LP,
AK). Parim on Alo Jaakin
-seenior 3 Karu vs Ord. EJL reitingust selgus mitmekülgsus- Kari 120 ja Karu 51. Ord on reglemendi
järgi parim
-seenior 1 Valvas vs Kuljus. EJL reiting Valvas 84 Kuljus 102. Parim Valvas
-parim neiu Sander vs Annama. Otsustati Sander’i kasuks
-parim meesjuunior Karpenko
-parim MU meesrattur - Rait Ärm
-parim NU naisrattur - Mari-Liis Mõttus
-parim naisrattur - Janika Lõiv
-tõusev täht Paula Palmiste
Parimad klubid
viimane muudatus - parim mnt klubi CFC (RR punktide järgi).
AL-kas tulevikus muuta reglement selliseks, et kui rattur läheb profiks, siis punktid tulevad ikka
koduklubile?
UK tõi vastulausena, et profiklubide sponsorid tahavad näha tulemusi, seline lähenemine ei sobi.
Parimad treenerid
RM- peaks ära siduma sportlase tulemused treeneriga mitte, klubiga.
UK - mõlemad võtta arvesse, aastad on erinevad.
Otsustati kutsuda välja parimad koos juhendajatega, kellele anda tänukiri
parim jalgrattatreener- medalistide järgi. Jaakinil -Itaalia treener, Ärmil -Mandri, Lõivul Reinpõld.
Otsustada valida parimaks treeneriks Mandri
parim noortetreener - Austale ei saa anda, kuna pole treeneri kutsekvalifikatsiooni. Parim
noortetreener on Gleb Karpenko treener Andri Lebedev.
Kohtunikud valivad ise enda seast parimad

