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Novembri lõpp ja detsembrikuu oli aeg kokkuvõtete tegemiseks. Sel aastal toimus rattaspordi jaoks 

oluliste tegude, parimate klubide ja sportlaste autasustamine koroonaviiruse tõttu teisiti, ära jäi iga-

aastane parimate ratturite autasustamise galaüritus. Selle asemel saatis Liit parimatele tunnustuse 

karikate näol kontaktivabalt posti teel. Eesti parimateks ratturiteks valiti sel aastal Tanel Kangert ja 

Janika Lõiv.  

Uus aasta on mitmetele meie raaturitele toonud uued lepingud, mõned on aga endiselt lepingute 

ootel ja kahjuks on ka rattaspordist loobujaid. 

Positiivse uudisena võime välja hõigata selle, et Eesti Jalgratturite Liit sõlmis sponsorlepingu 

ettevõttega Graanul Invest AS, kes on 2021. aastast Eesti maanteeratturite juuniorite koondise 

peasponsor. Sellisel keerulisel ajal on iga sponsporlepingu sõlmimine väga väärtuslik. Eriti tänuväärne 

on, et Eestis on ettevõtteid, kes soovivad jalgrattaspordi järelkasvu panustada. Juunioride koondises 

on mitmeid säravaid tähti, kelle arengusse panustamine võib meid viia uute Pikkuuside ja 

Kirsipuudeni. Madis Mihkelsi meheteod eelmisel hooajal ei ole kindlasti esimene ega viimane näide. 

 

TEATED: 

 

HAUKA VELOKLUBI VALITI VÕRUMAA PARIMAKS SPORDIKLUBIKS 

 

3. jaanuaril selgusid "Spordiaasta Tähed 2020“ auhinnagala võitjad. Tunnustuse teenis ka Hauka 

Veloklubi Võrumaalt. 

 

EESTI JALRATTURITE LIIDUS ALUSTAS TÖÖD KOMMUNIKATSIOONIJUHT 

 

Alates jaanuarikuust liitus Eesti Jalgratturite Liidu kollektiiviga Lii Vilms, kes alustas tööd turundusjuhi 

ametis. Lii peamiseks ülesandeks on senisest tihedam suhtlus liikmete ja koostööpartneritega ning 

uute koostööpartnerite ning sponsorite leidmine. 

 

UUENDATUD SPORDIVÕISTLUSTE KORRALDAMISE JUHEND 

 

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega on uuendatud spordivõistluste korraldamise 

juhend. Juhendiga saab tutvuda: https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/. 

 

TELLI EESTI JALGRATTURITE LIIDU LITSENTS 2021 HOOAJAKS SIIT 

 

 

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“  

RAIT ÄRM 

INDREK RANNAMA 

 

MEIE RATTURITEGA SEONDUV JA UUDISED LAIAST RATTAMAAILMAST  

https://iseteenindus.ejl.ee/et/litsentsid
https://m.sport.delfi.ee/jalgrattasport/article.php?id=92090677
https://m.sport.delfi.ee/jalgrattasport/article.php?id=91953513


 

Aasta parim BMX-klubi treenib Tartus 

Vahtra ei kohtugi esimeses treeninglaagris Chris Froome’iga 

Eesti rattur lõpetas aasta uhke virtuaalsõiduga 

Van Aert pälvis hooaja esimese võidu, maailmameistrit tabas ebaõnn 

Jakobsen avameelselt raskest õnnetusest: mõtlesin sadu kordi, et suren 

Janika Lõiv: sel hooajal on tehtud väga kõva edasiminek 

Uued kriisitoetused hõlmavad ka kultuuri, sporti ja täiskasvanute huvitegevust 

Kangert: isiklikus plaanis oli väga õpetlik ja meeldiv aasta 

Van der Poel alistas cyclo-crossi MK-etapi haaravas duellis Van Aerti 

Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhend alates 14. detsember 2020 

ÜLLATAV KÄIK – MARTIN LAASI KLUBI PALKAS SUUSARONIJA 

2020. AASTA EESTI PARIMAD RATTURID ON TANEL KANGERT JA JANIKA LÕIV 

EESTI JALGRATTURITE LIIT AVALIKUSTAS 2020 AASTA PARIMAD RATTAKLUBID JA KOHTUNIKUD 

Eesti andekad rattaneiud alustasid Taanis hooaja esimese treeninglaagriga 

Janika Lõiv loobus profilepingust, et valmistuda OM-iks koduste toetajate toel 

Saksamaa sõudja võitis jalgratturite e-spordi MM-il esikoha 

Profirattur Mihkel Räim: kuidas jääda jalgratturina ellu? 

Touril 30 etapivõitu teeninud britt taasliitub Quick Stepiga 

PRIMOŽ ROGLIČ VÕITIS MAINEKAIMA AUHINNA 

https://tartu.postimees.ee/7149383/aasta-parim-bmx-klubi-treenib-tartus
https://www.ejl.ee/vahtra-ei-kohtugi-esimeses-treeninglaagris-chris-froomeiga/
https://www.ejl.ee/eesti-rattur-lopetas-aasta-uhke-virtuaalsoiduga/
https://www.ejl.ee/van-aert-palvis-hooaja-esimese-voidu-maailmameistrit-tabas-ebaonn/
https://www.ejl.ee/jakobsen-avameelselt-raskest-onnetusest-motlesin-sadu-kordi-et-suren/
https://www.ejl.ee/janika-loiv-sel-hooajal-on-tehtud-vaga-kova-edasiminek/
https://www.ejl.ee/janika-loiv-sel-hooajal-on-tehtud-vaga-kova-edasiminek/
https://www.ejl.ee/uued-kriisitoetused-holmavad-ka-kultuuri-sporti-ja-taiskasvanute-huvitegevust/
https://www.ejl.ee/kangert-isiklikus-plaanis-oli-vaga-opetlik-ja-meeldiv-aasta/
https://www.ejl.ee/van-der-poel-alistas-cyclo-crossi-mk-etapi-haaravas-duellis-van-aerti/
https://www.ejl.ee/jalgrattavoistluste-korraldamise-covid-19-kaitumisjuhend-alates-14-detsember-2020/
https://www.ejl.ee/ullatav-kaik-martin-laasi-klubi-palkas-suusaronija/
https://www.ejl.ee/2020-aasta-eesti-parimad-ratturid-on-tanel-kangert-ja-janika-loiv/
https://www.ejl.ee/eesti-jalgratturite-liit-avalikustas-2020-aasta-parimad-rattaklubid-ja-kohtunikud/
https://www.ejl.ee/eesti-andekad-rattaneiud-alustasid-taanis-hooaja-esimese-treeninglaagriga/
https://www.ejl.ee/janika-loiv-loobus-profilepingust-et-valmistuda-om-iks-koduste-toetajate-toel/
https://www.ejl.ee/saksamaa-soudja-voitis-jalgratturite-e-spordi-mm-il-esikoha/
https://www.ejl.ee/profirattur-mihkel-raim-kuidas-jaada-jalgratturina-ellu/
https://www.ejl.ee/touril-30-etapivoitu-teeninud-britt-taasliitub-quick-stepiga/
https://www.ejl.ee/primoz-roglic-voitis-mainekaima-auhinna/

