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Oktoobrikuu oli rattaspordis taas väga tihe ja üritusterohke. Eesti rattakalendri võttis üle cyclo-cross
Lezyne CX Karikasari, mis lõppeb 14. novembril. Kui vaadata rattauudiste statistikat, siis ei saa meie
ala kajastamise kohta kurta, sest kuu aja jooksul on meie rattureid ja nende tegemisi mainitud üle
erinevates allikates kõvasti üle 200 korra.
Korraldasime koostöös Austa Rattaklubiga selle aasta viimased Eesti meistrivõistlused. Elvas toimusid
SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA EESTI MEISTRIVÕISTLUSED CYCLO-CROSSIS 2020. Sel aastal said
meistrikullad kaela Martin Loo ja Mari-Liis Mõttus.
Tanel Kangert lõpetas ränkraske Itaalia Velotuuri Giro ning saab lõpuks pikale veninud hooajast
taastuma hakata. Giro parimaks kohaks jäi sel korral 14. etapil eraldistardist saadud 7. koht.
Martin Laas ja Mihkel Räim alustasid oma karjääri esimest suurtuuri Hispaanias, kus Mihkel Räim
saavutas sprindietapil 8. koha, olles joonel maailma parimate sprinteritega. Vuelta lõppeb 8.
novembril.
Eesti maastikurattakoondis on meid sel hooajal väga positiivselt üllatanud. Rõõmu teevad Peeter
Pruusi esikohad Itaalias ja Türgis toimunud maastikurattamaratonidelt, Janika Lõivu MK etapi koht
esikümnes ja maastikuratta Euroopa meistrivõistluste 11. koht. Super saavutus on ka Maaris Meieri
kõrge 7. koht e-ratta MM-ilt.
Suurepärased uudised puudutavad ka meie profimaailma ridade tihenemist. Järgmiseks hooajaks on
lepingud taskus uusproffidel Aidi Gerde Tuisul, Rait Ärmil ja Markus Pajuril.
Rattamaailmas on ärevad ajad, koroonast tingitud sponsorite majandusraskused tekitavad palju
pingeid ja mõni klubi on olnud sunnitud ennast ka sulgema (näiteks naiste profiklubi Equipe Paule).
Seoses sellega peame eriti tänulikud olema iga meie ratturi poolt välja võideldud lepingu eest, sest
tasuta lõunaid ei ole ja kõik on oma higi ja raske tööga välja teenitud.
Novembri lõpus selguvad 2020. aasta parimad ratturid. Koroonast tingituna lõppeb ratturite hooaeg
ebaharilikult hilja ehk veel on vara tibusid lugeda, sest iga päev toob meile uusi uudiseid.
TEATED:
TELLI EESTI JALGRATTURITE LIIDU LITSENTS 2021 HOOAJAKS
Käesolev rattahooaeg hakkab vaikselt läbi saama, aga ega see järgminegi enam mägede taga pole.
Seoses sellega on õige aeg hakata juba ettevalmistusi tegema. Täida uue hooaja litsentsitaotlus juba
täna.
Litsents on dokument, mis tõendab, et litsentsi omanik tunneb ning on võtnud endale kohustuse
täita Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (edaspidi UCI) võistlusmäärusi ning EJL-i võistlusreglementi ja
lubab litsentsi omanikul osaleda UCI ja UCI liikmesriikide kalendrivõistlustel.
EJL-i või mõne teise UCI liikmesriigi alaliidu litsentsita isikul ei ole õigust osaleda UCI või UCI
liikmesriikide kalendrivõistlustel võistlejana, kohtunikuna, treenerina, klubi esindajana jne.

Täpsem info ja litsentsi tellimine SIIN
SPORDIMEDITSIINI SIHTASUTUS KOLIS VEERENNI TÄNAVALE
Spordimeditsiini Sihtasutus on kolinud uuele aadressile Veerenni 51, Tallinn 10138 (II korrus).
SA tegutseb nüüd vastvalminud valges meditsiinihoones, mis asub Veerenni-Tehnika tänava
ringristmiku kõrval.
TOETA LIITU OSTES ENDALE T-SÄRK
Eesti jalgrattasporti ja Liitu saab endiselt toetada nii, kui soetate endale Marko Karu disainitud
T-särgi PUHKEPÄEV.
Särgi saad soetada SIIN

TULEVAD VÕISTLUSED
14. november LEZYNE CX6 – TALLINNA CX
PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“
Martin Laas ja Mihkel Räim
Ants Jeret ja Timmo Jeret

MEIE RATTURITEGA SEONDUV JA UUDISED LAIAST RATTAMAAILMAST

Mihkel Räim avastas oma rattalt vea, mis oleks võinud kurvalt lõppeda
Bennett jäeti etapivõidust ilma, esikoha pälvis Laasi tiimikaaslane
Roglic sai Vueltal taas etapivõidu ja kerkis kokkuvõttes teiseks
MARKUS PAJURI KODUKLUBI PÄÄSEB KÕIKIDELE SUURTUURIDELE
Kanada rattur kordas tunamullust edu, Carapaz jätkab liidrina
Vueltal positiivseid koroonaproove ei antud
Eesti rattur tutvustas suurtuuri siseelu ning abimeheks olemist
Izagirre sai kauaoodatud Vuelta etapivõidu, Carapaz kerkis liidriks
TÜRGIS TOIMUNUD MAASTIKUMARATONI MM OLI EESTLASTELE EDUKAS
Tartu rattaklubi asendab Prantsusmaa hakklihamasinat
EESTI MEISTRID 2020 CYCLO-CROSSIS ON MARTIN LOO JA MARI-LIIS MÕTTUS
Pruus pälvis maastikumaratoni MM-il karjääri parima tulemuse
Geoghegan Hartist sai teine Briti rattur, kes on võitnud Giro, Kangert 32.

Kangert: see oli minu üks raskemaid Girosid, nüüd vajan pikka puhkust
Jurtšenko pärast Räime kaheksandat kohta: sealt võib tulla veel ilusat lisa
Mihkel Räim tuli Vuelta neljandal etapil esikümnesse, Giro d’Italial oli skandaalne päev
Räim: imetulemus see pole, aga psühholoogiliselt tähtis verstapost
Ülipõnevaks kujunenud Giro liidrid alustavad viimast etappi sama ajaga
Räime klubikaaslane võitis Vuelta kolmanda etapi
Giro mägise etapi võitis austraallane, Almeida kaotas liidrisärgi
Israel Start-Up Nation värbas tugeva klassikutespetsi
CYCLO-CROSSI EM TOIMUB NOVEMBRIS
Siim Kiskonen teenis Prantsusmaal hooaja esimese võidu
Vuelta teisel etapil võidutses kodupubliku rõõmuks hispaanlane
Austraalia rattur võitis Girol karjääri esimese suurtuuri etapi
Lõiv teeb olümpiale mõeldes tänavu kaasa veel kahel võistlusel
Räim debüüdist suurtuuril: unistus sai alguse, on vaja see lõpuni viia
Roglic tõi Sloveeniale teisipäeval ka Vuelta etapivõidu
Roglic läheb Tour de France’i pettumust unustama, stardis ka kaks eestlast
Laas ja Räim lähevad Vueltale, loteriipiletid taskus
Ränkraskel Vueltal debüteerivad eestlased panustavad grupifinišitele
Sloveenia rattur noppis Girol karjääri esimese suurtuuri etapivõidu
Prantsuse tippklubi kutsus Rait Ärma oma hõlma alla
Tanel Kangert: mäed on alles ees ja loodan veel ühe ilusa etapi teha
Räim mõtleb Vuelta etapivõidust, Laas hakkab superstaari positsioonile vedama
Van der Poel võitis Tour of Flandersil Van Aerti millimeetritega
ROBERT JOHANSON LÕPETAS TAAS UCI DOWNHILLI MK ETAPI 20. KOHAL
Briti rattur lõpetas karmi tõusu esimesena, Almeida säilitas liidrisärgi
NELJAST NELI – MADIS MIHKELS VÕIDUTSES KA VILJANDIS
Kangert sai Giro temposõidus seitsmenda koha
Janika Lõiv: pigem ei jää EM-iga rahule, aga ei saa ka kurta
PEETER PRUUS VÕITIS TÜRGIS TOIMUNUD EKSTREEEMSE UCI MAASTIKURATTAMARATONI ETAPI
Kangerti tiim palus Giro katkestamist, UCI keeldus
Ecuadori rattur sai esimese võidu, Kangert kerkis kolm kohta

Schurter teenis koduradadel esimese Euroopa meistri tiitli, Loo 21.
Nõmmela ja Vahtra Belgias paremate hulka ei mahtunud, võitis Ewan
Touril teise kohaga leppima pidanud Roglic asub võitu püüdma Vueltal
Demare teenis Girol neljanda etapivõidu, liidrina jätkab Almeida
Mitchelton-Scotti meeskond jättis Itaalia velotuuri pooleli
Laura Lizette Sander saavutas Rootsis viienda koha
KARL PATRICK LAUK NOPPIS PRANTSUSMAAL JÄRJEKORDSE VÕIDU
Sagan teenis soolosõiduga oma esimese Giro d’Italia etapivõidu, Kangert 15.
Girol head päeva ootav Kangert: pole mõtet tähelepanu pöörata, kui mõnel etapil pool tundi kaotan
Endine maailmameister võidutses taas, Nõmmela 77.
Räime ja Vahtra klubikaaslane tõi Iisraeli tiimile ajaloolise etapivõidu
Hiiumaa Spordinädalavahetusel osalejad nautisid imelist sügisilma
Janika Lõiv tegi MM-il ebaõnne kiuste karjääri parima tulemuse
Tõusvas joones sõitnud Lõiv pälvis maastikusõidu EM-il 11. koha, Mõttus 28.
ROBERT JOHANSON SAAVUTAS DOWNHILLI MK-L 20. KOHA
Jalgratturite profiklubi pani päevapealt uksed kinni
Vueltal saab kaasa elada kahele Eesti ratturile
Ulissi pälvis karjääri kaheksanda Giro etapivõidu, Kangert 113.
Positiivse koroonaproovi andnud Yates jättis Giro pooleli
Noor Eesti rattur sõlmis esimese profilepingu
Demare noppis Girol kolmanda etapivõidu, Kangert jätkab oma tiimi parimana
Pariis – Roubaix võidusõit jääb tänavu ära
Maailma meistrivõistlused maastikusõidus jätkusid eilse juuniorite olümpiakrossiga
Alaphilippe teist korda ei eksinud ja pälvis maailmameistrina esimese võidu
Eesti e-jalgrattur sai MM-il 7. koha
Teise etapivõidu teeninud temposõidu maailmameister üllatas konkurente, Kangert 24.
Giro neljanda etapi võitis Demare, Kangert lõpetas peagrupis
Helikopteri tuulehoog saatis Girol osalenud ratturi haiglasse
Giro d’Italia suurfavoriit jättis velotuuri pooleli
Ecuadori rattur sai Girol etapivõidu, Kangert langes esikümnest välja
Paralepa rattamaratoni võitsid Kivistik ja Lillep

Suurtuuri debüüti teha lootnud Vahtra: väga kurb ei ole
Madis Mihkels võitis teise cyclo-crossi karikasarja etapi järjest
Kangert tõusis Itaalia velotuuril esikümnesse
JANIKA LÕIV NOVE MESTOS MAAILMAKARIKAETAPIL KÜMNES
Peeter Pruus võidutses Itaalias toimunud maastikurattavõistlusel
Eestlased Belgias toimunud velotuuril ei lõpetanud, võiti Van der Poelile
Trek-Segafredo meeskond vallandas USA ratturi Quinn Simmonsi sotsiaalmeedias avaldatud
kommentaaride pärast
Tanel Kangert alustas Giro d’Italia velotuuri 18. kohaga
Oportunist Kangert läheb Girole tegema elu sõitu
Maastikuratturite MK-hooaeg algas üllatusvõiduga, Janika Lõiv 15.
Aksel Nõmmela kerkis Belgias 20 parema sekka

