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1. Pp

Team Kodar MTÜ taotlus EJL liikmeks astumiseks

Väljavõte avaldusest:

EESTI JALGRATTURITE LIIT
23.12.2020
AVALDUS
Palume vastu võtta
TEAM KODAR
põhikirja.
JURIIDILISE ISIKU NIMI: Team Kodar MTÜ
KONTAKTISIK: Kardo Kõiv
JURIIDILISE ISIKU AADRESS: Sanatooriumi 8, Tallinn, Nõmme
KONTAKTTELEFON: 5640810
KODULEHT:
E-POSTI AADRESS: kardo@jalgratas.eu
KLUBI LIIKMETE ARV: 5
AVALDUSE ESITAJA NIMI: Kardo Kõiv
AMET: Asutaja/Juhatuse liige

Eesti Jalgratturite Liitu. Kohustume täitma liidu

ETTEPANEK: Võtta vastu Team Kodar Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks. Peale vastuvõtmist oleks Liidul liikmeid
66.
OTSUSTATI: Juhatus otsustas Team Kodar EJL liikmeks vastu võtta.

2. Pp. Juhatuse koosoleku nr. 41 otsuste täitmisest
2. Pp Juhatuse koosoleku nr. 40 otsuste täitmisest
1. 2020. aasta võistlushooaega kokkuvõtva piduliku ürituse korraldamisest
OTSUSTATI: Juhatus otsustas teha intervjuu parima mehe ja naisega ning teha pressiteade, teistele saata
autasud postiga. Iga-aastast suurt üritust COVID viiruse leviku tõttu ei korraldata.
TÄITMINE: Autasud ja rahalised toetused on 2020. aasta detsembri seisuga parimatele edastatud.
Pressiteated edastati pressile 11. detsembril, kui avalikustati parimad klubid ja kohtunikud, 16. detsembril
avalikustati parimad sportlased Janika Lõiv, Tanel Kangert ja treener Karmen Reinpõld ning edastati
intervjuude lingid. Väga ülevaatlikult kajastati sündmust ERR-i spordiuudistes 16. detsembril. Täiendavalt
saadeti veel pressiteated 18. ja 23. detsembril.
Lingid intervjuudest:
https://www.facebook.com/447958262079475/videos/809322246296258 Raivo Rand
https://www.facebook.com/447958262079475/videos/209846300623684 Janika Lõiv
https://www.facebook.com/447958262079475/videos/148069470142211 Tanel Kangert
https://www.facebook.com/447958262079475/videos/3753600768009560 Karmen Reinpõld
5. Pp EJL-i 2021. aasta võistlusreglemendi kinnitamine
OTSUSTATI: Juhatus otsustas 2021. aasta EJL-i võistlusreglemendi kinnitada.
TÄITMINE: Juhatuse poolt kinnitatud 2021. aasta võistlusreglement on avalikult kättesaadav EJL-i kodulehel
https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2020/12/EJL-v%C3%B5istlusreglement-2021_sisukorraga.pdf
6.Pp EJL 2021. aasta võistluskalendri kinnitamine
KOMMENTAAR (R. Rand): On ilmnenud, et maastiku maratoni EMV korraldajad on muutnud oma tavapärase
maratoni, mille raames EMV toimub, toimumise kuupäeva. Kindlasti ei anna EMV õigust muuta oma suva järgi
traditsioonilisi kuupäevi. Järgmistel aastatel kindlasti üle vaadata traditsioonilised kuupäevad.
OTSUSTATI: Juhatus otsustas kinnitada EJL-i 2021. aasta võistluskalendri.
TÄITMINE: 2021. aasta võistluskalender on avalikult kättesaadav EJL-i kodulehel
https://www.ejl.ee/event-directory/kalender/
7. Pp Maanteesõidu 2021. aasta Eesti MV korraldamisest
Ülevaate võistluste korraldusest andis koosoleku käigus Allar Tõnissaar.
Oma huvi Balti riikide ühise meistrivõistluste korraldamiseks Eestis ja nendel osalemisest on kinnitanud Läti
ja Leedu alaliidud. Samuti oldi valmis aitama katta ka osaliselt korralduskulusid. Tegime Läti ja Leedu
alaliitudele kaks pakkumist – 2 päevase osalemisega 12 000€ ja 1 päevase osalemisega 7 500€.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks.
EDASISED ARENGUD:
Korraldati 9. detsembril Zoom platvormi vahendusel Eesti, Läti ja Leedu alaliitude vahel nõupidamine, kus
lepiti kokku võistlusklassid ja alad. Läti ja Leedu alaliidud olid nõus EJL-i ettepanekuga korralduskulude katmise
suurusjärkudega (2 päevase osalemisega 12 000€ ja 1 päevase osalemisega 7 500€).
Lätlased on valmis osalema eraldistardis ja grupisõidus kõikides võistlusklassides. Leedukad ainult
grupisõitudes. Eraldistardis Leedu ei osale ja viivad ala läbi oma riigis. Leedus on arvestatav hulk
invasportlasi, kes peaksid riigi meistrivõistlustel osalema , seetõttu on nendel mõistlikum erinõuetele vastavat
võistlust läbi viia kodumaal koos teiste võistlusklassidega. Juhul kui Eestis ollakse valmis invasportlastele
vajalike rahvusvahelistele nõuetele vastavate tingimustega rajal eraldistarti korraldama, siis nemad kaaluksid
ka osalemist.
EJL-i poolt on saadetud alaliitudele küsimus, kui palju tuleks prognoosi kohaselt osalejaid erinevates
võistlusklassides. Saadud infot aluseks võttes saaksime koostada võistluse ajakava. Järgmiste etappidena
kooskõlastame naaberriikidega võistluste ajakava, misjärel saame ka lõpliku kinnituse osalemise ja
korralduskulude tasumise osas.
KOMMENTAAR (R. Rand): Kindlasti peame koostama kolme riigi vahel ka koostöölepingu.

8. Pp MTB koondise 2021. aasta tegevusplaan
Juhatuse koosolekul andis olümpiakrossi koondise plaanidest täpsema ülevaate Sulev Lipp ja mäestlaskujate
tegevusplaanidest Juho Mattus.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. Järgmiseks eelarve lugemiseks tõstetakse mäestlaskumise EMV
eelarvet 1 000€-ni.
TÄITMINE: Eelarves on vastav muudatus sisse viidud.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks.

3. Pp

Eelarve täitmine seisuga 31.12.2020

TULUD
KULUD
TULEM

Eelarve 2020
585 819,00
575 102,00
10 717,00

Kassa

Täitmine 31.12.2020
608 246,34
508 988,17
99 258,17
162 129,83

TULUD
1. LIIKMETELT SAADUD TASUD
2. ANNETUSED JA TOETUSED
2.1 Olümpiakomitee toetused
2.2 Sihtotstarbelised toetused
2.3 Muud annetused ja toetused
2. ANNETUSED JA TOETUSED
3. TULUD ETTEVÕTLUSEST
4. MUUD TULUD
4.1 Osavõtutasud
4.2 Muud tulud
4. MUUD TULUD

TULUD KOKKU
KULUD
5. SF. PROJEKTIDE OTSESED KULUD
5.1 Eesti meistrivõistluse korraldamine
5.2 Koondiste kulud
5.3 Muud sihtotstarbeliste projektide kulud
5. SF PROJEKTIDE OTSESED KULUD
6. JAGATUD ANNETUSED JA TOETUSED
7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
7.1 Majanduskulud
7.2 Transpordikulud
7.3 Muud kulud
7. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
KOKKU 8. TÖÖJÕUKULUD
KOKKU 9. Põhivara kulum ja väärtuse langus
KOKKU 10. Muud kulud

Eelarve

Tulemus

Võrdlus

6 400,00

7 280,00

13%

261 665,00
59 000,00
48 504,00
369 169,00
178 100,00

281 635,24
68 331,64
82 055,00
432 021,88
139 434,96

7%
15%
69%
17%
-24%

31 650,00
500,00
32 150,00

22 730,70
6 778,80
29 509,50

-28%
1255%
-8%

585 819,00

608 246,34

2%

69 600,00
209 512,00
15 000,00
294 112,00
46 454,00

48 247,59
183 780,22
14 416,94
246 444,75
45 195,70

-30%
-13%
-3%
-16%
-2%

32 554,00
25 135,00
37 823,00
95 512,00
139 024,00

35 572,80
24 526,38
20 844,66
80 943,84
136 163,84
240
0,04

9%
-2%
-44%
-15%
-2%

KULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE TULEM

575 102,00
10 717,00

508 988,17
99 258,17

-11%
796%

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks.

4. Pp

Eelarveprojekt 2021. aastaks, III lugemine

TULUD
KULUD
TULEM

Eelarve 2020
585 819,00
575 102,00
10 717,00

Täitmine 31.12
608 246,34
508 988,17
99 258,17

Eelarve 2021
630 209,00
643 342,20
-13 333,20

Eelarve 2020 Täitmine 31.12.20
TULUD
1. LIIKMETELT SAADUD TASUD
2. ANNETUSED JA TOETUSED
2.1 Olümpiakomitee toetused
2.2 Sihtotstarbelised toetused
2.3 Muud annetused ja toetused
2. ANNETUSED JA TOETUSED
3. TULUD ETTEVÕTLUSEST
4. MUUD TULUD
4.1 Osavõtutasud
4.2 Muud tulud
4. MUUD TULUD
TULUD KOKKU
KULUD
5. SF. PROJEKTIDE OTSESED KULUD
5.1 Eesti meistrivõistluse korraldamine
5.2 Koondiste kulud
5.3 Muud sihtotstarbeliste projektide kulud
5. SF projektide otsesed kulud
6. Jagatud annetused ja toetused
7. Mitmesugused tegevuskulud
7.1 Majanduskulud
7.2 Transpordikulud
7.3 Muud kulud
7. Mitmesugused tegevuskulud
8. Tööjõukulud
9. Põhivara kulum ja väärtuse langus
10. Muud kulud
KULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE TULEM

Eelarve 2021

6 400,00

7 280,00

9 900,00

261 665,00
59 000,00
48 504,00
369 169,00
178 100,00

281 635,24
68 331,64
82 055,00
432 021,88
139 434,96

268 409,00
87 400,00
32 800,00
388 609,00
197 800,00

31 650,00
500,00
32 150,00

22 730,70
6 778,80
29 509,50

27 100,00
800,00
27 900,00

585 819,00

608 246,34

624 209,00

69 600,00
209 512,00
15 000,00
294 112,00
46 454,00

48 247,59
183 780,22
14 416,94
246 444,75
45 195,70

86 500,00
226 600,00
10 000,00
323 100,00
44 240,00

32 554,00
25 135,00
37 823,00
95 512,00
139 024,00
0,00

35 572,80
24 526,38
20 844,66
80 943,84
136 163,84
240,00
0,04

34 794,20
31 396,83
38 523,00
104 714,03
177 550,00
0,00
0,00

575 102,00
10 717,00

508 988,17
99 258,17

649 604,03
-25 395,03

KOMMENTAAR (R. Rand): Märtsi kuus selgub, kas Floorin pikendab meiega reklaamlepingut. Kui jah, siis
nende poolt tuleva 5 000€ võrra suureneb ka BMX eelarve.
OTSUSTATI: Juhatus otsustas 2021. aasta eelarve kinnitada mööndusega, et kui selgub tulude pool, siis seal
tehakse ka vastavalt vajadusele muudatusi. Kulude pool kinnitatakse ja seda rohkem ei muudeta.

5. Pp

EJL-i 2021. aasta tegevusplaan

Detsembris toimunud juhatuse koosolekul otsustati
tööplaan.

järgmiseks koosolekuks koostada 2021. aasta Liidu

Tööplaani on kirja pandud olulised tegevused, mis enamuses on tähtaegadega määratletud. Dokument on
laaditud google docs’i (https://drive.google.com/file/d/1zY8HSAd6s0brjPMasrqJsaTTIAc3xUa/view?usp=sharing). Tööplaani täiendatakse ajas vastavalt vajadustele.
ETTEPANEK: Kinnitada EJL-i 2021. aasta tööplaan.
OTSUSTATI: Juhatus kinnitas tööplaani.

6. Pp

BMX koondise 2021. aasta tegevusplaan

Ülevaate BMX koondise tegevusest andis koosoleku käigus Jaan Veeranna.
Rahvusvahelise tasemega võistlejaid on hetkel Eestis endiselt ainult noorte vanuseklassides N/M10-16.
Vanemates vanuseklassides rahvusvaheline tase puudub ja selle tõttu ei ole mõistlik neid koondise tasemel
finantseerida. Peale on kasvamas korraliku tasemega noored sportlased, esimesed neist jõuavad juunioride
klassi 2022-2023. aastal ja siis saab rääkida ka tõsisest koondisest. Et noorte forsseerimisele mitte liialt kaasa
aidata, on ettepanek toetada peamiste BMX krossiklubide rattureid ühel Euroopa KV etapil ja ühel
tiitlivõistlusel osalemisel. See annab neile võimaluse saada rahvusvaheline kogemus ja motiveerib harjutama.
Ettepanek on jätkata rahastamist sama põhimõtte alusel nagu 2020. aastal ja toetada 20 ratturi osalemist (6
sportlast TÜASK-ist, 6 Velost, 6 Spot of Tallinn spordiklubist ja kahte sportlast Pelotonist) ühel Euroopa Karika
etapil ja Euroopa Meistrivõistlustel. Klubile kantav toetus ühel võistlusel osalemiseks, ühe ratturi kohta oleks
300€ (100€ ettevalmistav laager, 100€ transport, 100€ majutus). Kui mõni klubi ei kasuta seda võimalust, siis
jääb raha reservi, mitte ei toetata mõne ratturi osalemist rohkematel Euroopa KV etappidel.
Euroopa KV etapid 2021. aastal on:
1. ja 2. etapp 20.- 21.03 Verona, Itaalia
3. ja 4. etapp 03.- 05.04 Zolder, Belgia
5. ja 6. etapp 22.- 23.05 Papendal, Holland
7. ja 8. etapp 05.- 06.06 Valmiera, Läti
9. ja 10. etapp 19.- 20.06 Sarrians, Prantsusmaa
Eraldi pole ilmselt vajadust toetada osalemist Valmiera etapil, kuna sellel osalemise kulu on väike ja jõukohane
igale klubile.
Euroopa meistrivõistlused toimuvad 9.-11. juulil, asukoht veel kinnitamata
Maailma meistrivõistlused toimuvad 17.-22. augustil Hollandis, Papendalis
Ideaalse
tegevusplaaniga
Toetus klubidele EK etapp (20 in x 300€)
6 000€
Toetus klubidele EM (20 in x 300€)
6 000€
EK, EM stardimaksud, telgiplatsid
2 500€
KOKKU
14 500€

kaasnevad

kulud:

Kuna BMX krossile on toetust arvestatud 10 000€, siis reaalne tegevusplaan toimuks sellises mahus:
Toetus klubidele EK etapp (13 in x 300€)
3 900€
Toetus klubile EM (13 in x 300€)
3 900€
EK, EM stardimaksud, telgiplatsid
2 200€
KOKKU
10 000€
KOMMENTAAR (J. Veeranna): 10 000 eurose eelarve puhul toetatakse 13 sportlase osalust EK ühel etapil ja
EM-il. Sportlaste arv jaguneb järgmiselt – 4 sportlast Velost, 4 sportlast Sport of Tallinnast, 4 sportlast TYASKist ja 1 sportlane Pelotonist.
KOMMENTAAR (R. Rand): Märtsi kuus selgub, kas Floorin pikendab meiega reklaamlepingut. Kui jah, siis
nende poolt tuleva 5 000€ võrra suureneb ka BMX eelarve ja BMX krossiga tegelevad klubid saavad toetust
kokku 20-le sportlasele.
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks.

7. Pp Autopargi uuendamisest 2021. aastal
EJL-i kasutuses on neli sõiduvahendit:
IVECO 35S15 400MJV registreeritud 27.02.2015, omanik EJL.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 013BTN liisingu perioodi lõpp 25.10.2021. Jääkväärtus 10 615,00€
SKODA OCTAVIA 932MRG liisingu perioodi lõpp 15.05.2022. Jääkväärtus 5 187,50€
SKODA OCTAVIA 933MRG liisingu perioodi lõpp 15.05.2022. Jääkväärtus 5 187,50€
Kui viia ellu kõigi rattaalade spordiprojektid, siis on erinevate koondiste tarbeks kindlasti vaja vähemalt kahte
kaubikumahus autot. Kui tulevikus rahvusvaheline võistluskalender toimib plaanipäraselt, siis oleks kõikide
rattaalade koondiste vajadusi arvestades nõudlus kolme hooldeauto järele.
Toimunud on mitu kohtumist Möllerauto esindajatega Liidule väikebusside soetamise asjus, mille käigus sai
kinnituse vastastikune huvi koostöö osas. Päevakorras on kahe väikebussi, VW Crafter, soetamine.
Täpsustatud sai ratturite spetsiifilisi vajadusi autode osas. Tuli ilmsiks ka varjatud probleem, millele varasemalt
pole tähelepanu pööratud. Nimelt väga keeruline on meile sobiva variandi puhul jääda lubatud maksimaalse
kaalu juurde, mis on 3,5 tonni. Selleks, et lubatud normidesse jääda pidime tegema korrektiive autode
ümberehituse ja komplekteerimise osas, et minimaliseerida hilisemaid konflikte liiklusseadusega. Üks VW
Crafter oleks 8 istekohaga, väiksema pagasiruumiga, kusjuures ümberehitus oleks lihtne ja võimaldaks ka
rataste vedu. Teine VW Crafter oleks 5 istekohaga ja suurema pagasiruumiga, kuhu paigutatakse ümberehituse
korras ka pesumasin, rataste ja muud transportimiseks vajalikud kinnitused ja hoidikud.
Möllerauto lubas teha hinnapakkumise ja analüüsi kuidas autod seaduste kohaselt komplekteerida.
12.01.2021 saadud info Möllearuto poolt:
Meie viimasel kohtumisel arutasime sõiduki massiga seotud küsimusi ja leppisime kokku 2 bussi
kokkupanekus.
1) Buss 3 istmereaga (2+3+3)
Idee oli 3500 kg. massi mahtuda ja pakkuda 1 buss ilma töökojata ja pesumasinata ehk puhas kaubaruum. Siin
tekkis tõsine takistus kahjuks.
Selgus, et sellest aastast alates ei saa meie bussil oleva mootoriga ümberehitatud 2+6 (mahtuniversaal)
lahendust kahjuks registreerida. Hetkel pole ka täit selgust, millal uued lahendused saabuvad.
2) Buss 2 istmereaga (2+3)

Panime enda automaatkäigukastiga pakkumise kokku 130 kw mootorile. Buss on ülipika kerega, mitte aga
ülikõrge katusega (mis oleks plastik ja lisab ka 55 kg kaalu). Tehase poolt on lisades veel lisasoojendus +
jahutus.
Bussi hind on 43 341€ km-ga.
Bussi hinnale lisandub ümberehitus, mis on hinnanguliselt 7000€ (sisaldab 3 istet pikisiinidel, istmetel mõlemal
pool käetoed, vahesein, esiosa polsterdus, kaubaruumi vineer seinad, põrand). Siit hinnast puuduvad veel
muud lisad vastavalt soovile, näiteks lisariiulid, pesumasin, töökoda.
Küsimus, kas alternatiiv siiski võiks olla 2 bussi 2+3 kohalised, siis pole ka kaaluprobleeme. Sellel 8 kohalisel,
isegi kui on ilma eritehnikata (töökoda/pesumasin), siis endiselt on lihtne seda üle koormata.
Info on edastatud ka koondise treeneritele, kes annavad teada oma seisukoha sellel teemal.
KOMMENTAAR (J. Kirsipuu): Praeguse uue info valguses näeme, et Mercedest ei saa maha müüa ning juurde
peaksime ostma ühe viiekohalise ülikõrge katusega bussi. Juunioride koondisele on vajalik täisvarustusega
buss, milles on 2+3 kohta. Autoparki on kindlasti vaja ka kaheksakohalist bussi.
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks ja liikuda auto ostu plaanidega edasi.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks ning uurima hakatakse võimalusi Mercedese ümberehituseks.

8. Pp

Koondiste 2021. aasta riietest

Eelmise koosoleku käigus presenteeris Moomoo disainer Timo Saabas olümpiavormi disaini kavandit ning
andis ülevaate disaini kontseptsioonist. Lisaks tutvustas Timo 2021. aasta koondise pükste disaini, kus on
kasutatud uusi materjale.
Juhatus otsustas disainile tagasiside anda kahe nädala jooksul, kui on olemas ka olümpiasportlaste arvamus.
03.12.2020 olid arvamused laekunud. Kõigile vastanutele disain meeldis. EOK poolt tuli ka positiivne vastus.
Märkusena informeeriti, et ROK-i määruste järgselt ei tohi riietel olla sportlase nime. Kasutada võib riietel EOK
ja Tokyo OM logo. Riiete lõplik disain on vaja kinnitada ROK-is.
OM riietega seoses esitas Sulev Lipp ettepaneku, mis tasuks kaalumist. Idee teha OM’i vormist järgmise
perioodi koondise tavavorm on väga hea. Aga sel juhul peaks näidistel olema peal ka EJL’i toetajate logod.
Sulevi arvates peaksime sammukese ette mõtlema ning disainima uue vormi kohe ka logodega versioonina
ning vaatama siis sellele otsa, kas ka siis tundub sama ilus.
Riiete tootja kinnitab, et 2022 kujundus on töös ja natuke erineks OM-i disainist. Proovikomplekt on juba
planeeritud ja valmib veebruari koosolekuks.
2021 koondise riiete osas lepiti varasemalt kokku, et kasutame riiete põhjana sama disaini nagu 2020. aastal.
Kuna Liidule on lisandunud uus toetaja Graanul Invest AS, siis sellega seoses on vajalikud muudatused ka riiete
logode paigutuses.
Riided oleks kolme erineva lahendusega:
1. Maantee eliit ja U23 koondis (mehed)
2. Juunioride koondis (mehed)
3. Maastikukoondis ja naistekoondis
Liidu 2021. aasta koondise võistlusriiete tellimuse osas on tootjaga kokkulepe, et tellimuse esitamisest kuni
kättesaamiseni võtaks aega 1 kuu, sellega peaksime arvestama.

Kui disain saab lukku jaanuarikuu jooksul, siis selleks, et koondis saaks oma riided õigeaegselt kätte märtsis
peaks kõik tellimused saatma hiljemalt veebruari alguseks.
ETTEPANEK: Avaldada arvamust disaini osas ja võimalusel kinnitada 2021 koondiste riiete disain.
OTSUSTATI: Kinnitati koondise vorm ning lepitakse kokku kohtumine Allar Orasega.

9. Pp

Sportlaskomisjoni loomisest

Eesti Jalgratturite Liit kuulutab välja EJL-i sportlaskomisjoni valimised
Komisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine. Komisjon kohtub regulaarselt oma seisukohtade
kujundamiseks, EJL-ile soovituste esitamiseks ning tegeleb sportlaskonnale suunatud projektide algatamisega.
Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EJL-i juhatusse.
Sportlaskomisjoni valitakse 5 liiget. Sportlaskomisjoni liikmeks kandideerimise kriteeriumid:
• vähemalt 18-aastane,
• Eesti Vabariigi kodakondsus,
• järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele,
• ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid ning ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi
rikkumise eest,
• on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondisesse,
• motivatsioon esindada Eesti sportlaskonda,
• võimalus regulaarselt osaleda EJL-i sportlaskomisjoni töös.
Sportlaskomisjoni valitavatest sportlastest peavad esindatud olema erinevate rattaalade sportlased, samuti
peavad esindatud olema nii nais- kui meessportlased. Sportlaskomisjoni ühe koosseisu ametiaeg on neli aastat.
Sportlaskomisjoni saavad valituks enim hääli saanud alla 23-aastane mees- või naisrattur, enim hääli saanud
naisrattur ja enim hääli saanud meesrattur ning 2 enim hääli saanud ratturit (mitte arvestades juba valituks
saanuid).
Sportlaskomisjoni kandidaatide esitamine
Igal litsentseeritud ratturil on võimalik oma kandidatuur esitada. Kandidaadi ülesandmiseks tuleb täita
elektrooniline vorm aadressil https://forms.gle/DGZRTWWioq7z4kJC7.
Avalduses tuleb täita kõik nõutud lahtrid ning lisada kandideerija motivatsioonikiri ja/või link
motivatsioonivideole, kus tuleb välja tuua peamised eesmärgid, mida soovitakse nelja aasta vältel
sportlaskomisjoni liikmena ellu viia. Motivatsioonikiri ja/või –video avalikustatakse sportlaskomisjoni
valimiskomisjoni liikmetele ning selle põhjal saavad valijad oma eelistused kujundada.

Valimiskomisjoni liikmete esitamine
Sportlaskomisjoni valimistel saab anda hääle iga EJL-i liikmesklubi poolt määratud tegevsportlane (sõltumata
klubilisest kuuluvusest). Palume esitada hiljemalt 01. veebruariks klubi esindav sportlane, kes annab hääle

sportlaskomisjoni liikmete valimisel. Esitamiseks palun täita elektrooniline vorm aadressil
https://forms.gle/PbCwtwZ2g6zmguQL9.
Nii sportlaskomisjoni kandidaatide kui ka valimiskomisjoni liikmete esitamise tähtaeg on 01. veebruar 2021.
AJAKAVA:
18. jaanuar
18. jaanuar
01. veebruar
03.-15. veebruar
16.veebruar-01. märts

EJL kuulutab välja sportlaskomisjoni konkursi
EJL kuulutab välja valimiskomisjoni liikmete esitamise
Sportlaskomisjoni kandidaatide ja valmiskomisjoni liikmete esitamise tähtaeg
Valimiskomisjon valib sportlaskomisjoni liikmed
Sportlaskomisjon valib esimehe

ETTEPANEK: Kuulutada välja EJL-i sportlaskomisjoni valimised.
OTSUSTATI: Juhatus kinnitas sportlaskomisjoni valimiste korra ja otsustas valimised välja kuulutada 18.
jaanuaril.

10. Pp Eesti kohtunike koostöövõimalused Nordic Cycling liikmetega
Ülevaate koostöövõimalustest andsid koosoleku käigus EJL-i Kohtunike Kogu liikmed Mihkel Nanits ja Rein
Solnask.
Nordic Cycling Comissaires
Organisatsiooni nimi on Nordic Cycling Comissaires (Taani, Rootsi, Norra, Eesti, Läti, Leedu, Soome). Nende
komissaride peamine ülesanne on tagada siinse regiooni komissaride järelkasv ning ühtlasi intensiivistada
omavahelist riikide koostööd. Kuna Baltikumis on võistlusi vähe, siis on Eesti, Läti, Leedu kohtunikel võimalik
käia Rootsis, Taanis ja Norras UCI võistlustel ning vastupidi.
On oluline, et kohalik alaliit oleks kõnealusest koostööst huvitatud ning mõnel määral antud tegevust ka
toetaks. Norras on ainuüksi Baltikumi kohtunike “kohale vedamiseks” eraldatud ca. 2000 €. Kõnealune tegevus
lisab meile muidugi kohustusi - st. peame kaasama nende kohtunike mõnel enda UCI sõidul, kuid samas annab
see võimaluse meie kohtunike täiendavaks arenguks ning ühtlasi võimaldab õppida.
Norra ja Rootsi komissarid soovivad kaasa lüüa Tour of Estonial ning BCT 2021 sõitudel. Tour of Estonial peame
seda niikuinii tegema, sest Kohtunike Kogus peab olema 2 UCI International komissari. Iseenesest mõista oleks
nende (UCI International Comissaire) siia toomine ja ära saatmine korraldaja kulu, kuid koostöö huvides peaks
ka alaliit olema kaasatud. UCI ENC komissarid tasuksid oma reisikulud ise, välja arvatud kohapealne majutus,
toitlustus ja transport mis on korraldaja kulu nagu siiani kombeks olnud.
KÜSIMUS (M. Nanits): Kas EJL-il on võimalust kompenseerida Eesti kohtunike transpordi kulusid 50% ulatuses?
Aasta lähetuskulud jäävad 700-1000€ sisse.
VASTUS (R Rand): Kindlasti oleme huvitatud Nordic Cycling Commissaires’e raames koostööks ja arvestame
kohtunike kuludega 2021. aasta eelarves.

11. Pp Ülevaade EJL-i arengukava 2022 – 2028 koostamisest
Senise tegevuse kokkuvõte:

Töögrupp, mis alustas tegevust mai alguses, on kohtunud neljal korral. Töö efektiivsemaks muutmiseks
otsustati muuta töökoosolekute formaati. Kristina Kapajeva võttis arengukava vormistamise poole enda peale
ja seetõttu toimuvad edaspidi töökoosolekud üldjuhul iga valdkonna koordinaatoriga eraldi.
Arengukava valdkonnad ja nende koordinaatorid on:
1. ORGANISATSIOON – Urmas Karlson
2. TARISTU – Sander Maasing
3. EJL LIIKMED – Johannes Jõgi
4. TIPPSPORT – Urmas Karlson ja Sander Maasing
5. LIIKUMISHARRASTUS – Raimo Ronimois
6. VÕISTLUSED – Mihkel Reile
Arengukava koostamise etappide hetkeseis valdkondade kaupa:
Sissejuhatus valmis, vajab puhtaks kirjutamist
Ülevaade hetkeolukorrast valmis, vajab puhtaks kirjutamist
Hetkeolukorra analüüs alajaotuse lõikes tugevused/nõrkused - valmis, vajab puhtaks kirjutamist
Hetkeolukorra analüüs toetav statistika (tabelid) vaja koostada.
Eesmärgid ja mõõdikud valmis, vajab puhtaks kirjutamist
Eesmärke ja mõõdikuid toetav statistika (tabelid) vaja koostada.
Väljakutsed valmis, vajab puhtaks kirjutamist
Väljakutsetega kaasnevad mõõdikud (tabelid) vajab koostamist
Toetavad dokumendid/seadused jms vajab koostamist
Sellel nädala lõpuks lubas Kristina koostada valdkondade toetava statistika tabelid, mida asutakse
valdkondade kaupa eraldi täitma.
Arengukava tööverisoon on paigutatud google drive aadressile:
https://drive.google.com/file/d/1j5XcHa2jz_BLQ1XyS2mRpnE-QPLIo1FW/view?usp=sharing
ETTEPANEK: Võtta teadmiseks.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. Järgneva kolme nädala jooksul korraldatakse tutvustav koosolek
juhatusega.

12. Pp Muud küsimused
12.1

UEC kongressist

UEC kongress toimub 2021. aastal 7. märtsil Taanis, Odenses. EJL registreeris kongressile delegaadiks Raivo
Randi.
2021. aasta UEC kongressil on planeeritud UEC presidendi, UEC juhatuse liikmete, UCI kongressi valijate, UEC
audiitorite ja kümne Euroopa kandidaadi UCI juhatusse valimine.
Vastavalt UEC põhikirja artiklitele 13-14-15 ja UCI põhikirjale teeb UEC juhatus ettepaneku korraldada
valimised järgmiselt:
a. UEC Presidendi valimine
b. Kuue UEC juhatuse liikme valimine
c. UCI kongressile 15-ne hääletaja delegaadi ja 8 asendus hääletaja delegaadi valimine
d. Kahe UEC audiitori või välisaudiitori valimine
e. UCI juhatusse kümne Euroopa kandidaadi valimine
Taotlused tuleb saata UEC kontorisse, adresseeritud valimiste ja hääletuste jälgimise komisjonile (EVMC)
postiga või e-mailiga vähemalt 30 päeva enne kongressi.

Kandidaatide esitamine
Kandidatuurid UEC Presidendi ja UEC juhatuse liikme kohale tuleb saata koos CV, kandidaadi lühikirjelduse ja
2020. ning 2021. aasta litsentsi koopiaga;
Kandidatuurid UCI kongressi hääletaja delegaatide ja asendus delegaatidele tuleb saata 2020 ja 2021 litsentsi
koopiaga:
Kandidatuurid UCI juhatuse liikme kohale tuleb saata koos CV, kandidaadi lühikirjelduse, passikoopia ja 2021.
aasta litsentsi koopiaga.
Kandidatuuride esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2021.
ETTEPANEK: Esitada UCI kongressi hääletaja delegaatide kohale Raivo Rand ja arutada, keda toetada UEC
presidendi ja juhatuse liikme kohale.
OTSUSTATI: Juhatus otsustas UCI kongressi hääletaja delegaatide kohale esitada Raivo Rand ja toetada UEC
presidendi valimistel Enrico Della Casa’t.

12.2

Järgmise juhatuse koosoleku aeg 17.02

