EESTI JALGRATTURITE LIIDU UUDISKIRI
JUUNI 2020
Maikuu tõi meie igapäevaellu piust vabadust ja positiivseid uudiseid. Eriolukord kuulutati lõppenuks
ja tuli kaua oodatud informatsioon spordivõistluste kohta. Alates mai- ja juunikuust on lubatud
väiksemad spordivõistlused kuni 100-le inimesele (koos korraldava personaliga) ning juulist on
lubatud juba suuremate osalejate arvuga kogunemised. EJL-i pausil olnud võistluskalendri avas
Lõuna-Eesti populaarne eraldistardisõit Transtar temposari. Esimest korda ajaloo jooksul sõideti
Lõuna-Eesti rattapidu 39. Tartu Rattaralli virtuaalselt. Viimased kuud on pannud nii sportlasi,
treenereid kui ka võistluskorraldajaid mõtlema nö kastist välja ja lõppkokkuvõttes tundub, et see on
kõigile positiivselt ja värskendavalt mõjunud. Selgus, et rattasport on endiselt kõige parem ja
paindlikum spordiala ning armastust selle vastu ei murra ükski viirusepideemia.

TEATED:
EMV MAANTEERATTASÕIDUS TOIMUB 18-21. AUGUSTIL KEILAS.
Muutunud on Eesti meistrivõistluste toimumise aeg maanteerattasõidus. Muudatus on seotud
Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) poolt tehtud muudatustega maanteesõidu Euroopa
Meistrivõistluste kuupäevade ja koha osas.
Eesti Jalgratturite Liit otsustas sellega seoses Eesti Meistrivõitlused maanteerattasõidus korraldada
mõned päevad varem, kui esialgselt planeeritud, 18.-21. augustil Keilas. 18. augustil toimuvad
eraldistardi sõidud, 20.-21. augustil grupisõidud. Eesti Meistrivõistluste põhjal selguvad kandidaadid
osalema Euroopa- ja Maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad esialgsete plaanide kohaselt augusti
lõpus ja septembris.
Loomulikult jälgitakse jooksvalt koroonaepideemiaga seotud arenguid Eestis ja maailmas ning oma
tegevusi koordineeritakse vastavalt sellele.
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAANTEERATTASÕIDUS TOIMUVAD 18.-21. AUGUSTIL KEILAS
EESTI JALGRATTURITE LIIT AVAS ERIOLUKORRA TÕTTU PAUSILE PANDUD VÕISTLUSHOOAJA UUESTI
20. MAIL
Eesti Jalgratturite Liit avas taas koroona epideemia tõttu pausile pandud võistlushooaja 20. mail
Transtar Temposarja II etapiga (eraldistardivõistlus) Lõuna-Eestis Rahingel.
Eesti Jalgratturite Liidu juhatus kinnitas uue võistluskalendri muudatused 3. juunil. Kalender on
nähtav SIIN.
Maikuus lahkus meie hulgast pikaaegne Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liige, UCI kohtunik ja endine
jalgrattur Madis Lepajõe.
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EESTI JALGRATTURITE LIIDU LIIKMESKLUBID
Alates sellest aastast tutvustab Eesti Jalgratturite Liit oma liikmesklubisid ja nende plaane.
Viimati on ilmunud:
Kalevi Jalgrattakool
Spordiklubi Rakke

Meie ratturitega seonduv ja uudised rattamaailmast:
Maastikuratturite olümpiakrossi MK-sari kahanes ühe etapi võrra
Norman Vahtra võib teha esimesel profiaastal suurtuuri debüüdi
Alo Jakin edestas Sillaotsa GP võistlusel kõiki proffe
Eesti rattakoondised alustavad treeninglaagrit Käärikul
Martin Laas läheb juuni keskel Bora-Hansgrohega Austriasse laagrisse
Algas 39. Tartu rattaralli virtuaalsõit
Tartu2024/BCC tuli välja uue võistluskalendriga
Milano – San Remo soovitakse edasi lükata, EM võib toimuda Prantsusmaal
Estonian Cupi esimesed rajad on võistlemiseks avatud juuni lõpuni
Temposarja etapid sõidetakse viiel järjestikusel nädalavahetusel
Räime ja Vahtra koduklubi alustab võistlemist juuli algul
HUSQVARNA Olümpiakrossi sari 2020 alustab oma kolmandat hooaega!
Aksel Nõmmela: esimesed augusti võistlused võivad saada otsustavaks
President Kersti Kaljulaid osales Saaremaa jalgrattaklubi treeningul
UCI avalikustas uue maastikuratturite võistluskalendri
MAANTEESÕIDU MM-I TOIMUMISKOHT VÕIB MUUTUDA
VUELTA KORRALDAJAD TEGID PISUT ÜLLATAVA VALIKU
Liiklusseadus jätab tõlgendamisruumi nii trenni tegevatele ratturitele kui ka autojuhtidele
Head Hawaii Express Estonian Cup 2020 osalejad
Estonian Cup rattamaratonide sari alustab virtuaalsõitudena
UCI AVALIKUSTAS WORLDTOURI VÕISTLUSKALENDRI 2020
Eesti ja Läti jalgrattatreenerid tulid välja virtuaalse võistlussarjaga

Harrastajad püsivad juulini võistlusdieedil
Eesti rattahooaeg algab 20. mail. Päriselt, mitte virtuaalselt
Giro ja Vuelta kuupäevad kattuvad

