
Treenerite nõukogu koosoleku protokoll 12.10.2020 

Koosoleku aeg: 12.10.2020 11.00-13.37 

Koosoleku koht: Skype vahendusel 

Koosolekust võtsid osa: Rene Mandri, Urmas Karlson, Lauri Peil, Jaan Veeranna, Janek Järva 

(ei osalenud), Jaanus Prükkel. 

Protokollis: Kristina Kapajeva 

 

PÄEVAKORD 

 

1) Parimate kinnitamine  

 

RM - kas tabelid EJL lehel on piisav alus? 

UK - on piisav alus küll ja võib aluseks võtta. Võtame reglemendi aluseks - peab lähtuma UCI 

reitingust, UCI kalendrivõistluste tulemustest, Eesti medalitest, Eesti reitingutabelist. 

RM - hetkel ei saa ME parimat valida, sest World Tour võistlused veel käivad.  

RM - ME kinnitame järgmisel koosolekul kunagi novembri lõpu poole. 

RM - NE parim on Janika Lõiv, pole kahtlust. Kõik on sellega nõus.  

RM - Parim treener on Karmen Reinpõld Janika Lõivu treenerina. Kõik nõus. 

 

RM - NU (kuni 23a) - kandidaadid Kristel Sandra Soonik (kritt ja treki medalid, MNT) või 

Mathilde Manuela Nigul (EMV grupisõidu meister) ja Kätlin Kukk (MTB tulemused).  

CX medalid olid 2019 medalivõitjate tabelis. 

RM - medalite seis võrdne Soonik vs Kukk. Ootame ära XCO NU Euroopa MV tulemused.  

 

RM - MU kandidaat Markus Pajur. Kõik on nõus.  

 

RM - MJ Madis Mihkels või Joonas Kurits (EMV mnt võitis). Medalite seis võrdne. Ettepanek 

valida Joonas Kurits - kõik nõus. 

UM - peaks reitingut vaatama ka. 

 

RM - M16 - Frank Aron Ragilo. Kõik nõus. 

RM - N16 - Elizabeth Ebras (5 medalit, millest 3 kuld), Annabrit Prants, Laura Lizette Sander (3 

medalit, 2 kulda). Hääletati Ebrase kasuks.  

 

RM -Tõusva tähe kandidaati hetkel ei ole pakkuda. Seega teen ettepaneku jätta tiitel välja 

andmata. 

JV - see aasta ei näe ühtegi andekat talenti. Selles kategoorias anname tiitli vaid siis, kui 

kohalikul rattamaastikul on tõeline üllataja. 

 

Seeniorid.  

SEN1  

AL- Gerd Kodanik sai 4 kuldmedalit trekil. 



RM - Imre Ojavere on võitnud neljal erineval alal ja võitnud medaleid (teatekrossi kuld ja 3 

hõbemedalit). Reglemendi järgi on reiting, reitingu järgi Imre Ojavere 31. kohal, Gerd 138. 

kohal. Kõik nõus, et parim on Ojavere.  

SEN2  

RM - Toomas Lepik 16. kohal reitingus (XCO, maraton ja teatekross 3 kulda). Lisaks tasub 

märkida, et Toomas on olnud virtuaalsõitudes väga tugev. 

JP - Joonas Maanurm reitingus 26. kohal  (MNT kuld , XCO, XCM hõbe). Mitmekülgsus räägib 

tema kasuks. 

Kõik hääletasid selle poolt, et võitja on Joonas Maanurm.  

 

SEN3 

RM- Raido Kodanipork, Tarmo Neemela (reitingu järgi 53) või Tõnu Ord (reitingus 21) - kõik 

hääletasid Tõnu Ord poolt. 

 

SEN4 

Jüri Suluste (reitingus nr 94), Viktor Mihhailov (reitingus nr 100), Alar Reiska (reitingus nr 28) - 

kõik nõus, et parim on Alar Reiska 

 

SEN5   

Oleg Vassiljev (39 reitingus, 4 kulda), Runo Ruubel (154 kohal reitingus). Hääletati Oleg  

Vassiljevi poolt. 

 

SEN6  

Nikolai Fjodorov (reiting 183), Toomas Tuuna (reitingus 187). Nikolai Fjodorov ka 

mitmekülgsem. Kõik hääletasid Nikolai Fjodorovi poolt.  

 

SEN7 

Parim on Anatoli Männi (reiting 59) 

 

SEN8  

Parim on Hillar Valk 

 

MSport  

RM – parim vaieldamatult Martin Parv (reiting 29). Kõik nõus. 

 

SEN1 Naised 

Kristi Kuldkepp 

 

SEN2 Naised  

Eike Sild-Neeme 

 

SEN3 ja SEN4 Naised 

Ei anna välja 

 



JV - Cruiseritega on selline asi, et reglemendi  muudatus on vajalik järgmisel aastal - 

vanuseklassis tuleb vanusepiirangud peale panna.  

Vaja märkida ära vanuseklasside taha vanuse vahemik näiteks Seenioride vanus on 30+a. Oli 

selline pretsedent, et 14. aastane sõitis SEN klassis, kuna tema isa, kes oli peakohtunik, lubas.   

 

Klubide reiting.  

RM - peame valima koondtabeli alusel ala järgi. 

MNT-TARTU 2024 /BalticChainCycling.com 

MTB - Hawaii Express 

CX - Haanja Rattaklubi 

BMX - TÜSK 

Trekk - KJK 

 

PARIM KLUBI üldarvestuses on KJK 

PARIM noorteklubi KJK 

 

PARIM Noorte treener  

RM - Steven Puhm Joonas Kurits treenerina. Teistel ei olnud muud kandidaati, seega otsustati 

Puhmi kasuks. 

 

2) Treki alad, mida lisada EMV 

 

JP - lisaks omniumile sprint juurde. 

RM - paneks jälitussõidu juurde, aga pole rattaid ja osalejaid.  

UK - kui sprint tuleb juurde, siis iga riik teeb oma sõitu, mitte segamini.  

UK - kas SEN võistlused teha talvel või suvel? 

JP - suvel 

 

3) Tagasiside treeneritelt seoses M/N14 EMV ära jätmisega 2019  

Ei käsitletud  

 

4) Andri ettepanek võistlusformaadi muutmise osas- kuidas edasi? 

AL - olen mõelnud, kas muuta kõik ära või teha 5-6 formaadiline proovisari täiesti uute 

võistlustega.  

RM - kuhu need ajaliselt paigutada? 

AL - Aprillist oktoobrini, kuus üks võistlus. Üle Eesti. 

RM - mis vanusegrupini? 

AL - N16, M14 

RM - minu poolt nõusolek pookida külge Ülenurme Rattapäevale. 

UK - kas hakkab kattuma kalendriga? 

AL - teeks prooviaasta, kas annab noorte arengule juurde. Treeneritega olen rääkinud ja 

vastasseisu ei olnud. 

JP - näiteks nädal enne Elvat ja peale emadepäeva. 

RM - kas koondarvestusega? 



UK - eraldi arvestuse poolt. Kui ei ole kohustust järgmisele võistlusele minna, on parem.  

JP - hetkel Rattapood Cup sõidavad tüdrukud 16 ja poisid 14 koos. 

RM - starti läheks võimekuse järgi, mitte vanuse ega soo järgi. See on Andri mõte. 

AL - esimese võistluse (nt Kääriku CX ring) tulemuste järgi jagame nt 3 gruppi vanuseüleselt. 

Järgmised sõidud lähevad selle järgi. Kui keegi tahab liituda hiljem, läheb viimasesse gruppi. 

RM - kes organiseerib ja veab? 

JP - ühte etappi ei saa teha, kogu sari tuleb nii teha.  

RM ja AL - ilmselt on parem teha esimesel aastal eraldi sari. Siis selgub, palju osavõtjaid ja kas 

on mõistlik jätkata.  

UK - maratoni sarjades on noortel omad sõidud. MTB sarjade raames on sõite päris palju, 

kuidas lapsevanemad jõuavad. Võistluskoormus on hetkel piisav. Kui lisandub 5 etappi, kas 

pole liiga palju? Teeks 3 proovietappi.  

JP - kommunikatsioon oluline, selgitada treeneritele ja klubidele, mis on selle proovisarja mõte 

ja taust.  

AL - teeme siis 3-4 etappi. Hea kommunikatsiooniga. Võin Otepää nv teha selles formaadis. 

RM - võin anda Ülenurme nv. Ajaliselt klapib klubi kohalolekuga Tartus.  

AL - räägin võistluskorraldajatega. Aprill ja august kaetud, paar etappi vaja veel.  

 

 

5) Võistlusreglemendi muudatuse ettepanekud alade lõikes.  

 

JV - BMX muudatus sarnaselt CX-fikseeriks vanuseklassid, millele võistlused korraldada. BMX 

krossi vanuseklassid eraldi tabelina lisada. M/N6, 8, 10, 12, 14, 16, MNJ ja MNE.  

Cruiser vanuseklassid MN12-16,  MN17-29, MN30+. Märkusega, et vanuseklasse saab liita 

allapoole, mitte ülespoole. Välistab pretsedentide tekkimist (12a ei sõida 50a koos). 

UK - see on õige. 

 

RM - mul on ettepanek seoses treenerite koolitusega. Järgmise aasta oma pole korraldatud, 

saan õigesti aru? Siiani on olnud kohtunikega koos, aga eraldi ruumides kohtunike ja treenerite 

teemad. Teeks nii, et nv eraldiseisvaid istumisi ei ole. Koos saab koolitada teemadel head 

tavad, rahvusvahelised võistlusreglemendid jne. Teha koolitusplokk koos nii treeneritele, kui 

kohtunikele. Tuua sisse praktiline õppepäev, mis on eraldi seminarist.  

Kutsuda erinevate alade spetsialistid - näiteks nooremad treenerid ei tea trekist midagi ja neil on 

sellist infot vaja, et ala elaks edasi. Võib tuua ka Leedu koondise treenerid.  

UK - kohtunike õppepäeval treenereid kohale ei ole planeeritud, aga kuidas neid meelitada? 

Paralleelselt ei ole mõtet teha. Aga treenerite asi - kuidas seda teha? Arvan, et teha 

ühepäevased. 

RM - pigem praktika ja kutsuda väliskülalised Lätist, Hollandist vm. Noortespordi uued suunad 

ja suhtumine oleks väga head teemad, mida käsitleda.  

UK - see on suur töö selline asi korraldada. Seetõttu peaks väljastpoolt kutsuma. Hind on kallis. 

Hinnatase peaks olema TÜ koolituste tasemega sama.  

UK ja RM - koolitus peab vastama erinevate astme treenerite vajadustele. 5+ tase peab olema 

rahvusvahelise koolitusega.  

AL - Sunweb taseme treeneri kogemus oleks hindamatu. Ei tohiks olla ainult ühe teema keskne.  



UK - Rannama kaasamine-tal on palju, mida edasi anda. 

RM - Rannama ei ole praktik 

UK - EOK kaudu ehk saab koolitusmudeli. 

KK - küsida treeneritelt, millised koolitusvajadused neil on.  

RM - küsitluse tulemusena võib saada 2-3 head mõtet. 

UK - peab olema kooskõlas õppekavaga. Meil on see probleem, et ootused  treenerile pole 

samad, mis 10-15a tagasi.  

UK - kahjuks Lauri Peil ei ole enam meiega koosolekul, küsiks tema arvamust. 

RM - arutame edasi järgmisel koosolekul. 


