
EESTI JALGRATTURITE LIIDU UUDISKIRI 

OKTOOBER 2020 

Septembrikuu oli meie rattaspordile taas teguderohke. Toimus näiteks kohaliku rattamaailma üks 

olulisemaid rattaüritusi Tartu Rattamaraton, kus lustisid nii suured kui väikesed.  

Kuu alguses rõõmustas kõiki rattafänne uudis, et üks meie talendikamatest noortest ratturitest 

Markus Pajur liitub uuest hooajast rattalegendi Nairo Quintana klubiga. Samuti tekitas uhkustunde 

fakt, et Janika Lõiv on maailmareitingutabelis lausa viiendale kohale tõusnud.  

Martin Laas tõestas Sloveenia velotuuri kahe etapi võiduga taaskord, et meie ratturid kuuluvad 

maailma tippu.  

Tour de France`il sel korral meie ratturid küll esindatud polnud, kuid loodetavasti saame 

mehetegusid näha juba peagi algaval Itaalia ja Hispaania velotuuridel. Ja Prantsusmaa Velotuuri vaid 

21 aastane üllatusvõitja Tadej Pogaca tõestas veelkord, et rattaspordis on kõik võimalik.  

 

TEATED: 

 

EJL-i Kutsekomisjon kuulutab välja jalgrattatreeneri EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni 

taotlemise ja taastaotlemise eksamid.  

Eksam toimub 26. oktoobril 2020, kell 11.00 Tallinnas, Tondi 84/2, Audentese Spordikeskus, II 

korrusel. 

Dokumendid kvalifikatsiooni taotlemiseks palume esitada: https://www.spordiregister.ee/admin/. 

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg  eksamile on 05.10.2020. 

 

24. OKTOOBRIL TOIMUVAD ELVAS SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 

CYCLO-CROSSIS 

Võistluse korraldaja on Austa Rattaklubi koos Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistluse nimisponsor on 

Saint-Gobain Glass Estonia SE ja võistluste korraldust toetab Elva vald. 

 

Eelregistreerimine toimub läbi EJL-i iseteeninduskeskkonna 

(https://iseteenindus.ejl.ee/et/registreeru) ja lõpeb kolmapäeval, 21. oktoobril 2020. a. kell 24:00. 

 

SPORDIREGISTER 

1. septembril algas iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu 

uuendamine. Andmete esitamine on kohustuslik. Tähtaeg on 31. oktoober 2020. Andmed saab 

spordiorganisatsioon esitada aadressil: http://www.spordiregister.ee/admin.  

 

Alates 2018. a kehtib spordiregistris spordiorganisatsioonidele uus tegevusandmete uuendamise 

tähtaeg, milleks on kindel ajavahemik, 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Kui organisatsioon jätab 

antud tähtajaks esitamata tegevusandmed või seaduses ettenähtud tähtajaks majandusaasta 

aruande, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseaduse § 9 lg 1). 

 

SPORDIKOOLITUSE JA –TEABE SIHTASUTUSE SÜGISSEMINAR 2020 

Koroonaviiruse "taastulemise" olukorras ei ole mõistlik kokku saada. Samas on palju teemasid, mida 

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus tahaks näidata ja millest tahaks rääkida. Teemad ja esitused 

laetakse spordiportaali www.sport.ee ja avatakse küsimuste esitamiseks / selgituste andmiseks e-

posti aadress seminar@spordiinfo.ee.  

https://www.ejl.ee/voistlus/eesti-meistrivoistlused-cyclo-crossis-2/
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http://www.sport.ee/
mailto:seminar@spordiinfo.ee


Vaata ettekandeid: http://www.sport.ee/syndmus/32/2020_sugisseminar_kokku_tulemata. 

KÜSIMUSED SAATA: seminar@spordiinfo.ee 

 

TULEVAD VÕISTLUSED 

3. OKT LEZYNE CX2 – RAKKE CX 

4. OKT TAMME KARJÄÄRI 4. RATTAKROSS JA JÄRVAMAA 2020 MEISTRIVÕISTLUSED 

05-11. OKT MTB MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSED 

10. OKT LEZYNE CX3 – SUURE-JAANI CX 

15-18. OKT XCO EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED 

16. OKT HIIUMAA RATTANÄDALAVAHETUS 2020 

17. OKT LEZYNE CX4 – VILJANDI CX 

24-25. OKT MAASTIKUMARATONI MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSED 

31. OKT LEZYNE CX5 – RMW TRANSPORT RAPLA CX 

14. NOV LEZYNE CX6 – TALLINNA CX 

 

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“  

Jaan Kirsipuu ja Risto Usin 

Markus Pajur ja Rene Mandri 

 

MEIE RATTURITEGA SEONDUV JA UUDISED LAIAST RATTAMAAILMAST  

Kuulus ühepäevasõit jääb koroona pärast ära 

Maamajandust tudeeriv Võrumaa rattur unistab profikarjäärist 

Jätkuvalt heas hoos Hirschi teenis Belgia klassikul karjääri suurima võidu 

Eestlastel jäi Belgias koroonaviiruse ohu tõttu temposõidul startimata 

TAARAMÄE UUS KLUBI TÕUSEB WORLD TOURI 

Aksel Nõmmel lõpetas Belgias peagrupis 

Janika Lõiv saavutas Tšehhis 12. koha 

Milline on ratturi ja triatleedi hooaja treeningplaani ülesehitus võistlusspetsiifikast lähtuvalt? 

Cyclo-crossi karikasarja avaetapil võidutsesid Mihkels ja Tasane 

EESTI RATTANEIU LAURA LIZETTE SANDER TEENIS ESIMESED UCI PUNKTID 

Rene Mandri: me ei tohi mõelda, et kõik ratturid panevad dopingut  

Kangert: Girot silmas pidades ei tahtnud lõpetada vaid lõpetamise pärast 
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Alaphilippe krooniti grupisõidus maailmameistriks, eestlased katkestasid 

15. Sportland Kõrvemaa Rattamaratoni võitsid Gert Jõeäär ja Janelle Uibokand 

Martin Loo näitas Valgehobusemäel võimu, Jõeäärele neljas üldvõit 

Grupisõidu võitnud hollandlanna tegi 25-aastase vaheaja järel kuldse duubli 

Ühe nooremana stardis olnud Eesti rattur sai MM-i temposõidus 45. koha 

Grupisõidu valitsev maailmameister tuleb laupäeval ootamatult starti 

Tour de France’i kolmas mees vahetab tiimi 

Hollandlanna sai nelja hõbeda kõrvale lõpuks kulla, tiitlikaitsja kukkus 

Quintana meeskonna arst ja füsioterapeut said öösel vahi alt vabaks 

Kangert valis grupisõidu, Taaramäe jäi koju 

Jõeäär püüab Valgehobusemäel Eesti ühe vanima sarja neljandat üldvõitu 

Eriskummaline hooaeg võib lõppeda tuumafüüsikaga 

MAARIS MEIER SAAVUTAS ITAALIAS KOLMANDA KOHA 

Prantsusmaa politsei otsis Tour de France’i ajal läbi Quintana hotellitoa 

Mae Lang näitas MM-i eel Belgias ja Prantsusmaal head vormi 

Eesti ratturid Läti BMX-krossi suvesarjas: lühikokkuvõte 

Kangert: rattasport on muutumas, vanade meeste alast on saanud noorte oma 

OSKAR NISU BELGIAS ÜHEKSAS 

Alo Jakin võitis esmakordselt Tartu rattamaratoni 

KARL-PATRICL LAUK VORMISTAS HOOAJA VIIENDA VÕIDU 

Laas sai Slovakkias viimasel etapil kolmanda koha ja rohelise särgi 

21-aastane Pogacar võitis hiilgava sõiduga Roglici ees Tour de France’i 

Martin Laas võitis jälle! 

Taanlane sai teise etapivõidu, Roglic säilitas otsustava päeva eel edu 

SELGUS MAANTEERATTA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE EESTI KOONDISE KOOSSEIS 

Ineose mehed otsustasid etapivõitja, liidrina jätkab Roglic 

MIHKEL RÄIM SLOVAKKIA VELOTUURI TEISEL ETAPIL NELJAS 

Spordiorganisatsioonidel on võimalus ja vastutus märgata laste väärkohtlemist spordis 

Tartu Rattamaratonil on oodata intrigeerivat Eesti-Läti duelli, sõitma tuleb taas ka president Kersti 

Kaljulaid 

Eesti koroonapuhang röövis meie BMX-ratturitelt lemmikvõistluse 
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Norman Vahtra tuli Slovakkias 30 parema sekka 

Touri 17. etapil võidutses Lopez, Roglic kasvatas edumaad 

Martin Laas teenis Saksamaa tippklubi särgis esimese võidu 

Saksa rattur teenis karjääri esimese Touri etapivõidu, liidrina jätkab Roglic 

Mullune võitja jättis Tour de France’i pooleli 

Marupe klubi juubelil oli Eesti edukaim Elis Maarja Aardevälja 

Nõmmela ja Nisu katkestasid Belgia ühepäevasõidu 

Tirreno – Adriatico tuuri võitis Yates, Kangert 25. 

Sloveenid said Touril jälle kaksikvõidu, Bernal langes suurest mängust 

JANIKA LÕIV AUSTRIAS KOLMAS 

Tanel Kangert jätkab Itaalias 30 parema seas 

Peagrupis lõpetanud Kangert jätkab Itaalias 26. kohal 

Viirusetestidele ligi 10 000 eurot kulutanud jalgratturid tulid Poolas neljandaks 

Pajur ja Ärm pääsesid rahvuste karika etapil pjedestaalile 

Maastikurattasarja hooaja võitsid Jõeäär ja Mõttus 

Roglic sõitis Bernali eest ära, etapivõit Martinezele 

Lõpurünnak tõi taanlasele karjääri esimese võidu Tour de France’il 

MAE LANG LÄBIS OMA ELU PIKIMA VELOTUURI 

Hirschi teenis esimese etapivõidu, Roglic jätkab üldliidrina 

Kangert langes Itaalias üldarvestuses 15 kohta, Taaramäe katkestas 

Kelk Tartu rattamaratonist: korralduslikus mõttes on esikohal hügieen 

Austraalia sprinter sai teise etapivõidu, liidrina jätkab Roglic 

Kangert tõusis Itaalias kümne hulka 

Räime ja Vahtra klubikaaslane sai neljakuulise võistluskeelu 

Iiri rattur võitis Tour de France’il 40-aastase pausi järel grupifiniši 

JANIKA LÕIV ON MAAILMA REITINGUTABELIS TÕUSNUD VIIENDALE KOHALE 

Ackermann triumfeeris teist päeva järjest, Kangert ja Taaramäe peagrupis 

Tour de France’i direktor andis positiivse koroonaproovi 

ROK: Tokyo olümpia toimub igal juhul, koroonaga või koroonata 

Maanteesõidu MM-i hõbedamees vahetab klubi 

President Kaljulaid sõitis läbi Eesti ühe raskeima rattamaratoni raja 
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Tour de France’il jätkab liidrina Yates, Pinot’ šansid kadusid 

GERT KIVISTIK VÕITIS LÄTIS TOIMUNUD RATTARALLI 

21-aastane sloveen pälvis esimese Touri etapivõidu, Roglic kerkis liidriks 

Tour de France’i seitsmendal etapil võidutses van Aert 

Eest ära sõitnud Lutsenko võitis Tour de France’i kuuenda etapi 

23. Tallinna Rattamaratoni võitja selgitati fotofinišiga 

19-aastane Markus Pajur sõlmis profilepingu Nairo Quintana klubiga 

 

NB! Kui soovite, et EJL aitaks kajastada mõnda teie jaoks olulist uudist, siis andke meile endast 

teada ejl@ejl.ee või reti.meema@gmail.com 
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