
Eesti Jalgratturite Liit 
Treenerite nõukogu koosolek 
Aeg: 08.02.2021  10:00-12:00 
Koht: E-koosolek Zoom’i keskkonnas 

Koosolekul osalesid: 
Rene Mandri - treenerite nõukogu esimees

Jaanus Prükkel- trekisõit

Jaan Veeranna- BMX

Lauri Peil- cyclo cross

Andri Lebedev- maanteerattasõit

Janek Järva - maastikurattasõit

Urmas Karlson - EJL peasekretär

Allar Tõnissaar - EMV mnt 2021 korraldaja


Päevakava: 
1) EMV mnt 2021 ajakava

2) EMV trekk oktoobris 

3) Treenerite koolitused

4) Muud küsimused

                                                                     


Protokoll


1)  Esimese punktina arutati päevakava teist punkti, kas treki EMV kannatab tõsta oktoobrisse, 
sest veebruaris korraldada ei saa Leedus valitseva koroona olukorra tõttu, võistlus lükati 
edasi. Tekkisid küsimused, et kas cyclo crossi sarjaga ei kattu ja kas sportlastel ja klubidel on 
piisavalt võimekust osalemaks.                                                                                                         
Otsustati: EMV trekil võib toimuda oktoobris küll, osalejaid oleks. Parim aeg oleks EMV 
korraldamiseks koolivaheaja lõpp 30-31 oktoober, siis saavad klubid eelnevalt käia trekil 
valmistumas. Urmas Karlson uurib Läti ja Leedu alaliitudelt, kas see nädalavahetus oleks neile 
vastuvõetav. 

2)  Allar Tõnissaar tutvustas EMV mnt ajakava, kus on olenevalt olemasolevast rahastusest 
stardi- ja finishipaigana olemas varjant A ja B. Mõlema varjandi puhul oleks kaks ringi, mis 
võimaldavad pidada kaks sõitu korraga, see teeks päevad lühemaks ja tooks korraga rohkem 
rahvast raja äärde. Allar pööras tähelepanu faktile, et osade vanusegruppide sõidud toimuvad 
samal ajal, mis tähendaks, et klubidel on vaja teenendada kahte sõitu korraga. Muretseti ka ka 
Sport & Seeniorite klassi sõidu pärast - kas too sõit peaks olema jagatud pooleks? Nimelt on 
oodatud osalejaid 185 ratturi ringis. Allar soovis saada treenerite nõukogu seisukohta, et 



saaks pöörduda Läti ja Leedu alaliitude poole sama ajakava ettepanekuga, sest ka nemad 
osalevad.                                                                                                                           
Otsustati: Välja pakutud mahus ajakava sobib ja peaks olema vastuvõetav kõigile klubidele, kui 
ajakava on piisava ajalise varuga klubidele saadetud, et saaks enda tulekut piisavalt ette 
valmistada.  

3) Urmas Karlson tutvustas tekkinud olukorda - tavapärast treenerite koolitusseminari veebruari 
algul ei toimunud ja Zoom’i keskkonnas koolituse korraldamiseks puudub ajaline ressurss. 
Indrek Rannamaa, Kert Martmaa ja Karmen Reinpõld olid  tõdenud, et sellise koolituse ette 
valmistamine on palju keerulisem. Seda tõdes ka treenerite koosolekul Lauri Peil. Hetkel 
puudub aga kutsekomisjonil ajaline ressurss, et sellist koolitust ette valmistada. Pakuti välja 
lahendus, et 3 ja 4 kategooria treenerid saavad võtta koolitustunde kõrgema kategooria 
treeneritelt klubide juures. Sedasi saavad erialase koolituse tunde koguda nii koolitajad kui ka 
koolitatavad. Pöörati ka tähelepanu sellele, et meie koolitussüsteem ongi olnud liialt kaldu 
ainult 5 kategooria suunal ja 3 ning 4 kategooria treenerid ei peagi kõike seda oskama, mida 
siiani koolitustel on õpetatud.


      Nii Jaan Veeranna kui ka Jaanur Prükkel leidsid, et näiteks nende klubide juure on võimalik  
nnnkoolitusi läbi viia. Jaan ise on mitmeid inimesi juba BMX’i alal enda klubi juures koolitanud.

      Rene tutvustas ka võimalust tellida koolitusi UCI’lt ja teadis, et lätlased tegid sedasi. Urmas  

      oli ka UCI koolitustega kursis ja Maaris Meier on need koolitused UCI’s läbinud, need    

       vastaksid meie 3 ja 4 kategooriale. 

       Otsustati: Võeti teadmiseks ja Urmas proovib uut koolitussüsteemi käima lükata. 

4)  Rene uuris teistelt treenerite nõukogu liikmetelt, kas nad on nõus, et zoomis toimuvaid  

     koosolekuid salvestataks, et hiljem oleks võimalik täpselt järgi vaadata, mida otsustati ja mis 

     põhjusel, mis olid ühe või teise argumendid. 

     Otsustati: Koosolekuid võib salvestada, aga laiale ringile ei postitata. Küll aga saab kasutada 
     salvestust koosoleku protokolli koostamisel. Samuti on võimalik vaadata hiljem salvestuselt 
     järgi täpsed argumendid ja ütlused kui selleks vajadus tekib. 

Protokollija: Rene Mandri                                    


