
Protokoll BMX 2020 hooaja teemadel. 

Sissejuhatus Jaan Veeranna: 

Noortekoondist ei eksisteeri. Eesti koondisesse kandideerimise alused - alates juuniorite klassist. 

Anni Annama, Karl Lausing, Martti Härmoja. Anni planeerib sõita EM juunioride klassis. Teised 17+ 

harrastajate klassis.  

Otsus: juunioride koondist moodustada veel ei saa. 

Ettepanek:  2020 toetada 20 ratturi osalemist ühel Euroopa KV etapil ja EM-l jaotusega 6 sportlast 

TÜSK, VELO, Spot of Tallinn spordiklubidest ja 2 sportlast Pelotonist. Toetus: 100€ eelnev laager, 

100€ transport, 100€ majutus + EJL kulu stardimaks, telgiplats. Kogukulu 14500€ 

Klubisiseselt tehakse sportlaste nimekirjad EJLile.   

Urmas Karlson: 

4000€ on mõeldud EMV korraldamiseks, kogueelarve 20000€. 

Lisa: USAs toimuvate MM kulude katteks 1500€. Eestit esindab kaks võistlejat. 

Lisa: Rahastus mängitakse vajadusel ümber vastavalt Euroopa võistlustel osalejate arvuga. 

Probleemid 17+ võistlejatega, kes võistlevad nii juunioride, kui ka 17+ klassi võistlustel oma suva 

järgi. 

Otsus: Eesti siseselt lubada Martti Härmojal ja Karl Lausingul sõita juunioride klassis, Euroopas 

võivad sõita 17+ klassis. 

Probleemiks võistlejate arvu vähenemine Eesti noorte MV´l (üle 20% võrreldes 2018). 

EMV võiks 2021 pidada noored ja eliit koos, liituda 2021 võimalusel Läti karikasarjaga. 

Arutlus noortespordi teemadel. Üleminekuaega tuleb jätkata kuni juunioride klassi tekkimiseni. 

Hetkel ei ole Martti Härmoja ja Karl Lausing võimelised rahvusvahelistel võistlustel juunioride klassis 

võistlema ja neil puudub ka saabuvaks hooajaks motivatsioon, Anni Annama võistleb 2020 juunioride 

klassis Euroopa MV-l. EJLil on raske põhjendada, miks toetada BMX noortesporti. Vaja on juunioride 

koondist. Karelson – tuleb ära fikseerida aasta, mil lõppeb eelistoetus.  

Klubide ühine otsus: üleminekuaeg lõppeb 2023.  

Kui võistlejate arv ei tõuse, siis muuta Eesti noorte MV ühepäevaseks aastal 2021. 

Euroopa MV eelne laager?  

Jaan Tults: ettepanek teha Tallinnas. 

Kes on klubide treener?  

Urmas Karlson: Kas Eestis pole pädevat treenerit? (klubid pakkusid Klavs Lisovskist ja Artis Zentinsit) 

Otsus: klubid teevad koostööd enda valitud treeneritega. 

Klubide ühine tegevus – viia läbi ühiseid laagreid. 

Urmas Karlson: Euroopa MV ja KV võistlustel sponsorlogod nähtavale.  

Otsus: võistelda Euroopas koondisesärgiga EJL antud logodega + rollup kaasa. EMV sarjas EJL 

sponsorite plakatid Tartus ja Tallinnas raja kõrvale. 

MMil osalejad ei saa Eesti noorte MV kahel etapil osaleda. 

Otsus: Nihutada Eesti noorte MV 23.05 etapp teisele kuupäevale – etapid toimuvad 05 ja 06.07 

Tallinnas. 



Probleemid noosportlaste CR17+ starti mitte lubamisega. 

Otsus: CR klasse lubada liita kui klasse täis ei tule. Euroopas tunnustatud klassid 12- (minimum age 

7), 13/14, 15/16, 17-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+ (lubatud liita nii üles kui allapoole) 

Oluline on koolitada BMX treenereid ja kohtunikke. 
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