EESTI JALGRATTURITE UUDISKIRI
MAI 2020
Aprillikuu möödus jalgrattaspordile sündmustevaeselt. Ootuspäraselt andsid mitmed
ürituskorraldajad teada mitmete võistluste ärajäämisest või edasilükkamisest. Koroonakriis on
mõjutanud ka mitmeid tippklubisid, kes teatasid profiratturite palgakärbetest. Milliseks kujuneb
jalgrattamaailm pärast eriolukorra lõppemist, seda ei oska tänasel päeval keegi öelda.
Kõigi spordilembeliste rõõmuks on aga alates 2. maist taas avatud välijõusaalid, staadionid ja taas
lubatud välitreeningud gruppides, mille suurus ei ületa kümmet inimest.

TEATED:
Muudatused Eesti Jalgratturite Liidu võistluskalendris
Eesti Jalgratturite Liidu juhatus otsustas tühistada EJL-i 2020. aasta võistluskalendri kuni eriolukorra
lõpuni
Tartu Tähtveres asuv BMX krossirada alates 1. maist treeninguteks avatud
Rõõmus sõnum kõigile krossisõitjatele! Alates 01.05.2020 on Tartus, Tähtvere Puhkepargis asuv BMX
krossirada avatud! Tuleb täita reegleid: treeninggrupid ei tohi olla suuremad kui 10 ratturit ja tuleb
täita ka 2+2 reeglit. Reeglite eiramise korral suletakse rada taas.
KOOLITUSED
Alates 01.01.2019 on esmaabi koolituse läbimine treeneritele kutse andmise korrast tulenevalt
kohustuslik koolitus, mis ei lähe tasemekoolituse ega täienduskoolituse arvestusse.
13.05-14.05 Esmaabi baaskoolitus (16 ak.h)
Koht: Zoom veebikeskkond, täpse lingi saadame päev enne koolitust
Osavõtutasu: 30 eurot
Aeg: 10:00-16:00
Registreerimine: kuni 07. mai või kuni kohtade täitumiseni ( grupp 20 inimest)
http://www.sport.ee/event/620
Koolitusel läbitavad teemad registreerimislingilt leitavad
27.05-28.05 Esmaabi baaskoolitus (16 ak.h)
Koht: Zoom veebikeskkond, täpse lingi saadame päev enne koolitust
Osavõtutasu: 30 eurot
Aeg: 10:00-16:00
Registreerimine: kuni 21. mai või kuni kohtade täitumiseni ( grupp 20 inimest)
http://www.sport.ee/event/621
Koolitusel läbitavad teemad registreerimislingilt leitavad
19.05 Esmaabi täiendkoolitus (8 ak.h)
Koht: Zoom veebikeskkond, täpse lingi saadame päev enne koolitust
Osavõtutasu: 20 eurot
Aeg: 10:00-16:00
Registreerimine: kuni 14. mai või kuni kohtade täitumisel ( grupp 20 inimest)

http://www.sport.ee/event/603
Koolitusel läbitavad teemad registreerimislingilt leitavad
Korraldaja: Spordikoolituse ja – Teabe SA
PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“
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EESTI JALGRATTURITE LIIDU KLUBIDEST
Alates sellest aastast tutvustab Eesti Jalgratturite Liit oma liikmesklubisid ja nende plaane.
Viimati on ilmunud:
Nõmme Rattaklubi Rattakool
Austa Rattaklubi
Pärnu Kalevi Jalgrattakool
Haanja Rattaklubi
Spordiklubi AIRPARK
Meie ratturitega seonduv ja uudised rattamaailmast:
Itaalias toimuma pidanud maanteeratturite EM lükati aasta võrra edasi
Saaremaa jalgratturid Mihkel Räim ja Steven Kalf tegid ratastel Saaremaale ringi peale.
Heategevussõidu eesmärk oli koguda raha Kuressaare haiglale
Kangert kritiseerib piiranguid: mis siis see elamise mõnu üldse on?
Spordi- ja liikumisürituste korraldamine õues alates 02. maist 2020
Tour de France võib veelgi edasi lükkuda, Vuelta Hollandist ei alga
Laas lõpetas virtuaalsel Šveitsi tuuri neljandal etapil viiendas kümnes
Riho Suuna päevik sai raamatukaante vahele
MEIE SEAST ON LAHKUNUD LEEVI KUIVJÕGI
Rein Taaramäe tähistas sünnipäeva üheksanda kohaga
39. Tartu Rattaralli toimub virtuaalsõiduna
Kaks Eesti ratturit osalevad kriisituuril. Taaramäe: tore võistlus, aga parim ei pruugi selguda

Tour de France'i võitja kogus suure pingutusega pea 400 000 eurot
Taaramäe: pean end hooaja lõpus kõvasti tõestama, et sellisel tasemel edasi sõita
Rene Mandri: kui Tour de France ära jääb, on see täielik katastroof profispordile
KANGERTI KLUBI LIIKMEID OOTAB EES PALGAKÄRBE
Briti terviseametnik hoiatab: Tour de France viib katastroofini
UCI TEATAS MAANTEERATTA MEISTRIVÕISTLUSTE AJA, MIS ON 22.-23. AUGUST 2020
UCI TEEB KÄRPEID, VÄHENEB KA ALALIITUDELE ERALDATAV RAHA
Ratturitele vajalik äpp kahtlustab profisõitjaid "dopingus" ja blokeerib nende kontosid
Eestisse pagenud Taaramäe ja Kangert pääsesid hulluks minemisest
Selgunud on treenerid, kes alustavad 2020/2021. õppeaastast tööd Audentese spordigümnaasiumis
EOK presidendivalimised toimuvad neljandal nädalal pärast eriolukorra lõppu
Suured rahvaspordiüritused toimuvad, kuid virtuaalkujul

