
02.04.2020 kl 10.00 -12.00
Koosolek peetud Skype vahendusel, Koosoleku päevakava edastatud Rene Mandri poolt e-
kirja teel.

Osalesid: Rene Mandri, Janek Järva, Jaan Veeranna, Andri Lebedev, Urmas Karlson,  Jaanus 
Prükkel, Kristina Kapajeva. Võistluste korraldajad Mihkel Reile ja Allar Tõnissaar 
Puudusid: Lauri Peil (puudus seoses erakorralise töökoosolekuga. Andis Renele oma 
seisukoha telefonikõnes edasi)
Protkollis: Kristina Kapajeva

PÄEVAKORD:

1. Võistluste ärajäämine või edasilükkumine koroona eriolukorra tingimustes. Arutamisel 
kolm alapunkti:
-klubide, kohtunike ja võistlustekorraldajate käitumise ettepanekud eriolukorras; 
-võistluskalender võistluste ärajäämisel ning edasilükkumisel aasta teise poolde;
-võimalikud finantseerimise puudujäägid ja osalejate nappus võistluste edasilükkumisel/
ärajäämisel.

RM kui võistlused lükkuvad  edasi, tekib paratamatult lumepalli efekt, mille tulemusena on 
sügis ülekoormatud.
RM arutasin Allari ja Lauriga, et peale 12.03 eriolukorra väljakuulutamist kalendrisse tehtud 
muudatused tuleb tühistada. Suurtel üritustel (TRR, EMV, sarjad) peaks olema tõstmisel eelis 
ja peab jääma võimalus viia läbi vähemalt pooled etapid.
AT- peaks olema sama lähenemine, nagu UCI’l. Keerulises olukorras peaks välja valima 
prioriteetsed üritused ja otsustama, kui palju võib võistlusi edasi lükata. Kui maiks ei saa 
otsuseid teha, siis kärpida kalendri eesotsast ja siis otsustada kriitiline etappide arv. Kui 
osalejate arv väheneb kriitilise piirini,  siis korraldaja jaoks veel valusam ürituse ärajäämine
RM-CX hooaja edasi lükkamine nädala-kahe võrra on ok 
AT-prioriteet on EMV
UK-jah, prioriteedid tuleb paika panna. UCI  printsiib peab kajastuma Eesti kalendris. Aga 
noorte võstlustega tuleks teha erandeid
RM-Jaanus, kuidas on teie korraldatavate võistlustega?
JP-enamus võistlusi on mais, seega suur tõenäosus et jäävad ära. Aga sõltub eriolukorra 
lõppemisest.
UK-piirangud võetakse ära järk järguliselt. Ehk mais ei saa ilmselgelt teha kogunemisi 100+ 
inimest.
Lätis vaadeldakse olukorda 3 kuu kaupa. 
RM -Indrek Kelk ütles, et kui TRR ei saa mais läbi viia, on  järgmine ja ainuke variant juuni 
lõpp. Kui osalejate arv alla 2000, on  TRR korraldamine kahjumlik.
UK-Allar, milline saab olema olukord edasi lükatud ürituste kattumistega?
AT-väiksemate ürituste korraldajad saavad omavahel kokku leppida, milline sari puhkab 
aasta. Asenduskuupäev peab jääma. Üks sari toimub nt (Husquarna vms) laupäevasel ja teise 
sarja sõit pühapäevasel päeval.  TRR võiks massiüritusena olla prioriteedis.
UK-kui selgub, millal piirangud maha võetakse, siis saab leppida lõplikult kokku. Suuruse 
prntsiip.  Kuna olümpia lükati edasi, siis  kas 3.märtsi kvalifitseerimisnorm jääb?
MR -ürituse ärajäämise puhul on suur vahe, kas see jääb ära eriolukorra (force majeure) või 
teise üritusega kattuvuse tõttu. Viimase variandi puhul tuleb osalustasud tagasi maksta.
UK- ürituste prioriteedid paika. Toimuvad rahvusvahelised üritused, olulised sarjad, osad 



üritused jäävad aga paraku üldse ära.
RM-EMV on nr 1, need peab ära korraldama. Kui EMV satuvad teise võitluse peale, siis 
peab see võistlus edasi lükkuma. Järgmised tähtusse järjekorras on TRR, siis Filter ja Rapla. 
Sealt edasi tulevad suurte sarjade etapid.
UK-etappe peab saama vähendada
RM- eriolukorra tõttu toimuvadki sel aastal sarjad arvatavasti 2-3 etapiga.
AT-korraldajad on leppinud, et tuleb vähem etappe. Erinevad üritused (kultuur, 
meelelahutus) reserveerivad juba kuupäevi, inimesi igale poole ei jätku. Sarja puhul kui jätab 
korraldaja selle täiesti ära, peab ilmselt tagasi maksma. Nii et vähendatud etappide arvuga 
toimumine on perem variant.
UK- siin tuleb võta arvesse ka omavalitsuste reaktsiooni ja toetuste maksmist sellises 
olukorras.
RM-millised on konkreetsed toetusmeetmed?
AL-väljamakstud toetusi ei hakata tagasi nõudma
UK-KUM arvamus hetkel on selline, et kui kulutused juba tehtud, siis toetust tagasi ei nõuta.
RM-pead tõestama sihtotstarbelist vahendite kasutamist. 
MR- KOV’idel on erinevad suhtumised. Korraldaja otsustamisel, millised etapid toimuvad on 
oluline, et toimuksid KOV toetusega etapid.
UK-kas noorte võistlused peavad üldse toimuma nädalavahetustel?
JP-Kalevi tuur toimub nädala keskel.
MR-kas see muudab midagi? Ei ole reaalne, et samad sportlased võistlevad nii nädala sees, 
kui nädalavahetusel. 
UK - võistluskoormust saab valikuliselt hajutada. Kahte päeva järjest ei sõideta, kui võistlus 
on L ja P. Kui L võistlus on K, siis on lisavõimalus võistlemiseks.
AT-kas noorte võistlusi saab nt teatud ürituste raames läbi viia?
AL- näiteks Tallinna Filtri raames saab viia läbi noorte EMV.
UK- just, mitte olla jäigalt raamides kinni. Jaanus- oled hetke seisuga liigutanud võistlused 
oktobrisse, see sõidab sisse CX’le.
AL- aga kõik muudatused, mis on tehtud peale 12.03, tuleb mitte arvesse võtta, nagu Rene 
alguses ütles. 
AT-kas EJL kodulehel tuleks hoida kuupäevade muutmise soovid?
UK-tuleks küll. Kui olukord normaliseerub, ettepanekud ürituste uute kuupäevade osas 
kriitiliselt üle vaadata. 
AT-vanasti prooviti kõigepealt omavahel kokku leppida.
RM-  EJL peab saatma konkreetse sõnumi - kalender kinnitub peale seda, kui on ürituste 
läbiviimine lubatud.
AT - ja et eelistatud  on EM ning monument-üritused. 
MR-uus kalender avaldatakse peale seda, kui uued ürituste toimumise kuupäevad on 
kinnitatud.
UK- aga esialgse verionni puhul saavad korraldajad juba vaadata, mis on esialgsed uued 
kuupäevad ja omavahel kooku leppida.
AT-segadus võiks jääda Exceli’sse, kalendris ei tohiks kinnitamata kuupäevi olla.
UK-Kõik peaks olema avalik ja kõigile kättesaadav. Variant panna info, et üritused on edasi 
lükatud ja esialgne võimalik kuupäev juurde panna. Lõplik kuupäev kinnitub eriolukorra 
lõppedes. 
AT-peab olema üks koht, kus õige info hetkeseisuga. Väljendama peab: “edasi lükatud ja 
ettepanek uueks kuupäevaks on”
RM-jah, pigem tõesti nii.
JV-teeme tühja tööd. Ei tea, kui kauaks on edasi lükatud ja arutelu peab olema siis, kui on 



teada, mis ajast saavad võistlused toimuda.
AT-ühest küljest õige, aga korraldamine on pikk protsess. 
JV- ühe nädalaga eriolukord ei lõpe. Kui korraldajad saavad teada, et kuu aja pärast saab 
korraldada, siis oma kogemuse põhjalt saab võistlused ära korraldada. 
Me hetkel ei tea, kas eriolukord lõpeb juunis, juulis vmi. Kõik kalender on edasi lükatud ja 
kogu lugu.
MR-sama meelt.
RM-avaliku tabelit mitte hetkel pidada ja edasi sõnum, et asjad hakkavad paika loksuma 
peale seda, kui riik annab loa.
JV-mis on sõnum avalikkusele? Prioriteedid on paika pandud?
MR-kõik üritused ei saa toimuda augustis, aga mis üritused toimuvad, anname teada.
RM - oluline on kutsuda üles, et palun käitume mõistlikult ja üksteisega arvestavalt
UK-kui olukord stabiliseerub, siis inimestel on tegemisi  küll ja siis tuleb valikud mängu. 
Kalendrivälised üritused kohalikul tasemel isegi kui toimuvad, see ei mõjuta üldist pilti.
Tippspordile orienteeritud harrastajaid on jäänud vähemaks.
MR-mängib rolli ka rahaline aspekt (hooaja pääsme omanikud võtavad osa nendest  
üritustest, mille osalustasu on juba makstud).
RM - kalender on hetkel peatatud ja prioriteedid on EMV ja suuremad rahvaüritused, kuid 
kehtib ka mõistlikkuse printsiip-kõiki üritusi ei ole võimalik edasilükatuna läbi viia. EJL ei 
välista kalendri vähendamist
UK-kas EMV või olümpialad? Vanuseklassid M/N eliit, U23, juuniorid. 
RM - Seeniorid ei kata oma vauseklassi kulud ära. Kui võistlus  on 1 päev, siis ainult  M/N-
Eliit  ja U23. Kui on 2 võistluspäeva, siis on  juuniorid ja seeniorid juures. 
MR-tempo puhul ei pea juuniore ja seeniore välja jätma.
UK-seenioride klass on arvukas.
RM-selge see, et olümpialad eelistatud
UK-tulevad probleemid sponsoritega, ürituste eelarved vähenevad
RM-EMV eelarve ilmselt kukub 30%, see juba välistab Keilat.
UK-ei tea, see on põhiüritus (+MTB) ja ressurssid tulebki suunata sinna
Vanuseklassid- juuniorid ja M/N-Eliit. Kui palju mõjutab M/N16 äravõtmine EMV 
korralduskulu?
MR-samal päeval ei mõjuta, aga kui õnnestub üks võistluspäev kokku hoida, on kulu 
drastiliselt väiksem. 
AT-asukoha muutumisel peab arvestama sellega, et  uues kohas võib olla teisi konkureerivaid 
kultuurüritusi
MR- kui uus asukoht, tulevad majutuskulud juurde tiimile. 
RM-saame minna edasi sõnumiga ja asjade lahenemisel teeme uue koosoleku.
AL-kui Euroopa MV on sügisel, siis EMV panna 10 päeva varem
UK-peame vaatama UCI’i juhiseid. Palju kohti saame - see sõltub punktidest, mida antakse, 
kui EMV toimuvad määratud ajal.
MR-mis on UCI prioriteedid?
UK-suurtuurid on 2 ndl. Olümpia toimub juuni 2021.
RM-kindel, et selle aasta tiitlivõistlustele pääsevad ratturid eelmise aasta reitingu põhjal. 
AT-täna tuleb saata üleskutse ürituste korraldajatele - ei tormata kuupäevi muutma, vaid 
lähtutakse prioriteetidest ja ollakse valmis kalendrit vähendama. Eriolukorra möödumisel 
anname uued juhised.
RM ja UK- ERR pressiteade. Kristina paneb esialgse teksti kokku ja saadab koosoleku 
osalejatele täiendamiseks.



Pressiteate teksti draft: Täna toimus treenerite nõukogu ja võistluskorraldajate koosolek 
võistluskalendri koostamise ja kinnitamise teemal koroona viiruse eriolukorras. Arvestades 
seda, et eriolukorra lõppu on hetkel võimatu prognoosida, on  kogu EJL võistluskalender 
hetkel peatatud ning prioriteetsetele võistlustele, milleks on EMV ja suured rahvaüritused, 
otsitakse uusi võimalikke kuupäevi eriolukorra möödumisel. Tekkinud olukorras peame 
olema paraku valmis ka võistluskalendri oluliseks kärpimiseks ning käituma üksteisega 
arvestavalt ja mõistvalt. Eriolukorra möödumisel annab EJL uued juhised võistluste 
korraldajatele ja klubidele tulenevalt valitsuse korraldustest. 


