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1. Pp Juhatuse koosoleku nr. 7 otsuste täitmisest 
1. Pp EJL liikmelisusest 

1.1 BMX Racing Estonia MTÜ taotlus liitumiseks EJL liikmeskonnaga 

1.2 Team Kodar MTÜ liikmelisuse lõpetamine 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas BMX Racing Estonia MTÜ EJL liikmeskonda vastu võtta ja kustutada Team Kodar 

MTÜ Eesti Jalgratturite Liidu liikmeskonnast.  

TÄITMINE: Vastavad tegevused liikmelisuse kinnitamiseks on tehtud ja maksud tasutud.  EJL liikmeskonnas on 

kokku 64 klubi. 

 

5. Pp EJL 2022. aasta võistlusreglemendi muudatus 

EJL treenerite nõukogu tegi ettepaneku lisada XCC (maastikukrossi lühirada) Eesti meistrivõistluste alade hulka. 

OTSUSTATI: Juhatus kinnitas võistlusreglemendi muudatused.  

TÄITMINE: Võistlusreglementi on muudatus sisse viidud ja avaldatud EJL kodulehelt 

https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/reglemendid/. Vastavalt reglemendile koostatakse ka 

meistrivõistluste juhend. 

 

https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/reglemendid/


6. Pp Kohtunike päevamäärade muutmine 

Kohtunike Kogu juhatuse poolt on tehtud ettepanek muuta kohtunike päevamäärade tasusid 

OTSUSTATI: Juhatus kinnitas kohtunike päevamäärad.  

TÄITMINE: Muudetud päevamäärade dokument on leitav EJL kodulehelt https://www.ejl.ee/wp-

content/uploads/2022/02/kohtunike_paevamaarad_2022_final_kinnitatud-15.02.22.pdf 

 

7. Pp Liidu töörühmade dokumentatsiooni haldamisest 

OTSUSTATI: Otsustati kasutada Google Drive võimalusi. Aivar Uutar töötab koos bürooga välja raamistiku, 

kuidas dokumente hallata. 

TÄITMINE: Aivari ja Evelini koostööna on esimesed sammud astutud ja Google Drive võimalusi arvestades. 

Hetkel käib failide puu loogika väljatöötamine ja seotud failide üleslaadimine. 

 

8. Pp 2022. aastal klubidele eraldatava noortespordi toetuse kinnitamine 

OTSUSTATI: Juhatus kinnitas noortespordi riikliku tippspordi toetuse jaotuse.  

TÄITMINE: Toetused klubidele on edastatud.  

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

2. Pp 2022. a eelarve V lugemine 
  Tulemus 31.12.21 Eelarve 2022 

TULUD  755 839,69  672 654,00 

KULUD  731 067,73  844 344,59 

TULEM  24 771,96  -171 690,59 

TULUD  Tulemus 31.12.21 Eelarve 2022 

KOKKU 1. LIIKMETELT SAADUD TASUD 9 300,00 9 600,00 

Kokku 2.1 Olümpiakomitee toetused 282 527,00 286 854,00 

Kokku 2.2 Sihtotstarbelised toetused 98 369,26 79 000,00 

Kokku 2.3 Muud annetused ja toetused 94 641,91 55 600,00 

KOKKU 2. ANNETUSED JA TOETUSED 475 538,17 421 454,00 

KOKKU 3. TULUD ETTEVÕTLUSEST 202 893,05 210 000,00 

Kokku 4.1 Osavõtutasud 57 368,31 31 000,00 

Kokku 4.2 Muud tulud 10 740,16 600,00 

KOKKU 4. MUUD TULUD 68 108,47 31 600,00 

    

TULUD KOKKU  755 839,69 672 654,00 

    

KULUD    

Kokku 5.1 Eesti meistrivõistluse korraldamine 106 745,38 78 420,00 

Kokku 5.2.1  Maanteesõidu koondis 165 269,65 209 836,97 

Kokku 5.2.2  Maastikusõidu koondis 61 311,20 45 965,00 

Kokku 5.2.3  BMX koondis 6 348,50 8 000,00 

Kokku 5.2.4  Cyclo-crossi koondis 2 493,04 4 000,00 

Kokku 5.2.5  Parajalgratta koondis 0,00 1 000,00 

Kokku 5.2.6  Koondiste muud kulud 45 857,84 68 444,00 

https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2022/02/kohtunike_paevamaarad_2022_final_kinnitatud-15.02.22.pdf
https://www.ejl.ee/wp-content/uploads/2022/02/kohtunike_paevamaarad_2022_final_kinnitatud-15.02.22.pdf


Kokku 5.2 Koondiste kulud 281 280,23 337 245,97 

Kokku 5.3  Muud sihtotstarbeliste projektide kulud 9 752,17 15 000,00 

KOKKU 5. SF projektide otsesed kulud 397 777,78 430 665,97 

KOKKU 6. Jagatud annetused ja toetused 60 917,04 47 894,00 

Kokku 7.1 Majanduskulud 37 095,30 43 851,22 

Kokku 7.2 Transpordikulud 31 568,32 53 118,40 

Kokku 7.3 Muud kulud 24 972,70 38 298,00 

KOKKU 7. Mitmesugused tegevuskulud  93 636,32 135 267,62 

KOKKU 8. Tööjõukulud 178 729,05 230 517,00 

KOKKU 9. Põhivara kulum ja väärtuse langus 0,00 0,00 

KOKKU 10. Muud kulud 7,54 0,00 

    

KULUD KOKKU  731 067,73 844 344,59 

PÕHITEGEVUSE TULEM 24 771,96 -171 690,59 

    
KOMMENTAAR (R. Rand): Eelarve tulude pool on üsnagi realistlik. Peame kärpima ca 30 000€, et koos eelmise 

aasta alles jäänud rahaga eelarve tasakaalus oleks. Viimane juhatuse koosolek ennem üldkoosolekut peab 

eelarve tasakaalus olema. 

OTSUSTATI: Eelarve kulude poolt kärbitakse vähemalt 30 000€. Sulev Lipp, Urmas Karlson ja Urmas Lõiv 

lepivad kokku MTB koondise auto rahastuses. 

3. Pp EJL üldkoosoleku korraldamisest 
Vastavalt koosolekul nr. 7 otsustatule on EJL üldkoosoleku korraldamise aeg 21. aprill. Koosolek toimub Pirita 

Spordikeskuse/Velodroomi Tervisespordihoones Rummu tee 3.  

Päevakava: 

15.00-16.00  Kogunemine, suupisted 

16.00  Koosoleku avamine 

 

Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija valimine. 

Päevakorra kinnitamine. 

1. EJL 2021. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine 

EJL tegevus: 

- EJL president/ Raivo Rand  

- EJL peasekretär/ Urmas Karlson 

Kaasesitajad: 

 - Maanteesõidu koondis  

 - Maastikusõidu koondis 

 - BMX-krossi koondis 

 - Võistluste korraldus 

 - Treenerite nõukogu 

 - Kohtunikud 

 Sõnavõtud pp.1 osas kuni 5 minutit 

2. EJL audiitori aruande kuulamine 

3.  2021. aasta majandusaruande kinnitamine 

4. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2023. aastaks 

5. 2022. a eelarve kinnitamine 



6. Audiitori kinnitamine 2022. aastaks 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Lisaks Raivo Randile annavad aasta tegevustest ülevaate ka Sander Maasing ja Aivar Uutar. 

4. Pp. EJL arengukava 2022–2028 kontrolldokumentidest 
10.02.2022 toimunud töökoosolekul kokkulepitud tegevuskavale loodi sekretariaadi poolt Exceli tabel, mida 

saab jooksvalt täita ja kasutada arengukava kontrolldokumendina. Arengukavas väljatoodud komisjonid 

märgivad tabelis ära arengukava eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused aastate lõikes. 

 

Dokument saadeti välja täitmiseks komisjonide liikmetele, kes olid seotud arengukava koostamisega. Tagasisidet 

oodati 7. märtsiks. Sekretariaadi poolt koostati saadud info kohaselt kokkuvõttev tabel. 

 

KOMMENTAAR (K. Kapajeva): Tegevuste tabel käib läbi ka treenerite nõukogust. Põhiline tähelepanek oli, et 

kui kavatseme tegevused ellu viia, siis peaks tabelis olema ka nimelised vastutajad, et oleks olemas konkreetne 

isik, kes antud tegevusega edaspidi tegeleb. Tabelisse võiks sihtväärtuste juurde lisada ka baasväärtuse, et neid 

ei peaks arengukavast eraldi otsima. Järgmisena tuleks läbi viia iga komisjoniga arutelu, et lahti mõtestada kirja 

pandud tegevused ning nende realistlikkus täide viimisel 2022. aastal. Antud tabel peakski olema EJL-i jaoks 

tööriist, mida tuleviku silmas pidades arendada, mugavamaks muuta jne. Samuti tuleb kõikide komisjonide 

poolt kirja pandud tegevuste tõlgendamine ühtlustada, et kõik saaksid ühtemoodi aru. Olen nõus kitsamas 

komisjonide ringis edasi minema ning vajadusel nõuandeid jagama. 

KOMMENTAAR (S. Maasing): Meie suurem nägemus arengukava jaoks ongi, et näha millised peaksid olema 

EJL-i eesmärgid. Liiduna motiveerime oma komisjone välja mõtlema eesmärkide saavutamiseks vajalikke 

tegevusi ning vastavaid vastutajaid neid täide viima. Antud tabelis ei ole midagi kivisse raiutud, jooksvalt 

saame tegevusi ning ka sihtväärtusi muuta, vastavalt rattaspordi trendidele. Sellise töödokumendiga peaks 

meile tekkima selge, mõõdetav ning arusaadav suund kuhu me Liiduna edasi liigume. 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks ning dokumendiga tegeletakse edasi. 

5. Pp Maanteekoondise ettevalmistus ja tiitlivõistlused 
Täpsema ülevaate andsid koosoleku käigus Jaan Kirsipuu, Alo Jakin ja Andri Lebedev. 

 

KOMMENTAAR (A. Jakin): Hetkel käib meesjuunioridel Hispaanias ettevalmistus laager. Kogu koondiste 

kandidaatide grupp on üllatavalt tugev. Varasematel aastatel on meil olnud kaks kindlat liidrit ning teised 

lahjamad. Nüüd on kaks liidrit ning teiste ratturite omavaheline taseme vahe ei ole nii suur. Esimene võistlus sel 

aastal on planeeritud hilisemaks, kui tavapäraselt. Enne laagrit tehtud koormustestid näitasid, et pole karmi Eesti 

talve jooksul väga palju mahtu teinud. Laagris olemegi keskendunud eelkõige mahu tegemisele, et saada hea 

põhi alla. Koondisesse sportlaste valimine on see aasta päris keeruline, meil on  poissi, kes kõik on võimelised 

võidu sõitma. Olen poiste tuleviku osas positiivne. Oleme saanud erinevatele võistlustele juba ka kutseid. 

KOMMENTAAR (A. Lebedev): Naistega oleme samuti hetkel Hispaanias ettevalmistuslaagris. Ettevalmistusega 

alustasime juba enne aastavahetust, kui tegime koos ühislaagri Panevežyse trekil. Kaks juuniorit on meil selgelt 

teistest üle. Kuna nations cup’il on minimaalne koondise koosseis sportlast, siis kahjuks koondist me neile 

võistlustele kokku ei saa, kuna teise tüdrukute tase ei ole piisav. Õnneks saavad kaks juuniorit koos oma Taani 

klubiga siiski ka nations cup’idel käia ning ka Eestile sealt UCI punkte tuua. Hetkel ei oska öelda, kui palju naisi 

kokku saame, et koondisena võistlemas käia. Paljud tüdrukud on seotud ka oma klubidega. Olen saatnud 

erinevatele UCI võidusõitude korraldajatele ka soovi osaleda, kuid kahjuks veel vastuseid saanud ei ole. EM-ile 



saame kindlasti mõned tüdrukud välja viia. Eliidi vanuseklassis mul hetkel selget ülevaadet tasemest ei ole, kõik 

tegutsevad omaette. 

KÜSIMUS (U. Karlson): Kas Ladies Tour of Estoniale saab koondise ikka komplekteeritud? 

VASTUS (A. Lebedev): Jah, kuna seal võivad sõita ka teise aasta juuniorid, siis koondise kokkusaamisel 

probleeme tulla ei tohiks. 

KOMMENTAAR (J. Kirsipuu): U23 koondisel oli võetud Hispaanias Denias maja, kus ka Eesti eliit mehed said käia 

ning laagerdada. Laager oli edukas. Team Ampleri esimene sõit on juba sõidetud ning seis ei olnud nii hull, kui 

alguses kartsime. Mõned poisid võtsid talve liiga lõdvalt, aga ei jäänud ka võistlusel eespool olemisest palju 

puudu. Praegu valmistud nii tiim kui koondis Belgias Gent Wevelgem U23 sõiduks. Seal peame näitama head 

tulemust, et saaksime peale Tour de l’Avenirile. Hooaja algul keskendumegi rohkem nations cup’idele ning EM-

ile ning hooaja lõpus MM-ile. Eliidis kõik arvestatavad mehed on oma klubide juures, enamus käisid kull ka 

koondise Denia majas. Koondisena on eliidil plaanis Tour of Estonia ja Baltic Chain Tour. Lisaks läheb põhirõhk 

EM-ile, kus panustaksime sprindi seltskonnale. Hetkel ei näe mõtet kedagi eliidist MM-ile saata, kui siis kas 

Kangert, Taaramäe, Pruus. Teised peaksid end mõnel pikal võidusõidul enne tõestama. 

   

7-10. juuli  Euroopa meistrivõistlused JUN/U23  Anadia (Portugal) 

14-21. august  Euroopa meistrivõistlused ELITE  München (Saksamaa) 

18-25. september maailma meistrivõistlused JUN/U23/ELITE Wollongong (Austraalia) 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

6. Pp Maastikukoondise ettevalmistus ja tiitlivõistlused 
Noorte tegevusest andis koosoleku käigus ülevaate Sulev Lipp ning koondise tegevustest Karmen Reinpõld. 

KOMMENTAAR (S. Lipp): Töö MTB komisjonides on olnud päris aktiivne, on tekkinud erinevaid seltskondi, kes 
planeerivad erinevaid tegevusi. Husqvarna sarjast on välja kasvanud aktiivsed grupid klubide üleselt. 2022. aastal 
on plaanis kuus erinevat tegevust Kuido Lemlochi, Mallor Türna ja Rain Londi vastutusel: 
Vanuseklassidele 14 ja 16 käesoleval aastal planeeritud MTB distsipliiniga seotud  KLUBIDE ÜLESED tegevused: 
Millal:    Mis:      Kes vastutab: 
1. 26-28. aprill  Sõidutehnika laager     Kuido Lemloch  
2. 09-20. juuni  Võistlusreis Rootsi     Kuido Lemloch ja Rain Lond 
3. 04-08. juuli  MTB laager Põltsamaal     Mallor Türna 
4. 14-16. juuli  EM-le sõitva koondise treeningkogunemine Kuido Lemloch 

Otepääl 
5. 29. juuli - 8. august Noorte EM, Šveits    Kuido Lemloch 

Noorte EM-le sõitev Eesti koondis määratakse peale 3. juulil toimuvat  
Valgehobusemäe XCO-d. 

6. september   Võistlusreis Poola või Tšehhi  
Konkreetsem plaan selgub peale EM-i 

 
Kõikide tegevuste koordinaator Alari Kannel. Esimest korda on meil sel aastal klubide ülesed tegevused 
noortele planeeritud. Tegevuste finantspool on seotud ka EJL eelarvega. Me ei kavanda ekstra kulutusi ning 
lähtume eelarvest, mis on EJL-ile esitatud. 
KÜSIMUS (G. Treier): Kas Rootsis on planeeritud noortel sõita koondise riietes? 
VASTUS (S. Lipp): See on veel lõpuni selgitamata. Kuna tegemist on lastega, siis me koondise esindamisele liiga 
suurt rõhku ei pane.  
KOMMENTAAR (R. Rand): Jah, kuna paljuski finantseerivad neid tegevusi lapsevanemad, siis kindlasti ei ole 
oluline koondise esindamine. 
KOMMENTAAR (S. Lipp): Kuido Lemloch on sellesse ettevõtmisse ka suuresti panustanud. Ta on ostnud bussi 
ning lasknud seda ka ümber ehitada. Selle bussiga hakatakse ka välismaal liikuma. 



KOMMENTAAR (K. Reinpõld): Koondisest rääkides meil reaalsuses juunioride, U23 klasside ega ka meeste 
eliidist palju rääkida ei ole. Meil on Peeter Pruus, kuid suurosa koondise rahastusest tuleb EOK-st, mis on 
seotud olümpiakrossiga. Sellest tulenevalt on meil tehtud ka plaanid. Lootsime, et Pariisi OM kvalifikatsiooni 
reeglid avalikustatakse juba veebruaris, kuid siiani seda tehtud ei ole. Kuna kval. Reegleid veel ei ole, siis ei ole 
me ka väga täpseid plaane teinud. Naiste osas on meil hetkel arvestatud viie sportlasega. Selle jaoks, et 
koondis toetaks neid ka rahaliselt seadsime tingimused, et kõik peavad käima TLU-s testimisel, et saaksime 
täpsemalt nende arengut jälgida. 
 

Tiitlivõistlused: 

19. juuni Euroopa meistrivõistlused maratonis ELITE/MASTERS      

  Jablonne V Podjestedi (Tšehhi) 

24-26. juuni Euroopa meistrivõistlused mäestlaskumises YOUTH/JUN/EL/MASTERS    

  Maribor (Sloveenia) 

30. juuni-3. juuli Euroopa meistrivõistlused olümpiakrossis JUN/U23      

  Anadia (Portugal) 

2-6. august noorte maastiku Euroopa meistrivõistlused       

  Capriasca (Šveits) 

19-20. august Euroopa meistrivõistlused olümpiakrossis ELITE       

  München (Saksamaa) 

24-28. august maailma meistrivõistlused XCO/XCC/XCR/E-MTB/DHI JUN/U23/ELITE    

  Les Gets (Prantsusmaa) 

17. september maailma meistrivõistlused maratonis ELITE       

  Haderslev (Taani) 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

7. Pp Sportlaste stipendiumite kinnitamine 
Ettepanek kinnitada 2021. aasta hooajal edukalt esinenud Eesti koondise ratturitele stipendium. Stipendiumi 

eesmärk on tagada eneseareng 2022. aasta võistlusperioodil. 

Stipendium eraldada: 

Janika Lõiv (ik 48911286519)  212,50€ 

Greete Steinburg (ik 49103175210) 750€ 

Rait Ärm (ik 50003310219)  255,50€ 

Markus Pajur (ik 50009230224)  123,62€ 

Stipendiumi fond kokku on 1341,62€. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada stipendiumi saajad ja teostada väljamakse vastavalt nimekirjale. 

OTUSTATI: Juhatus kinnitas stipendiumi saajad. 

8. Pp Ülevaade 06. märtsil Odenses (Taani) toimunud UEC kongressist  
UEC kongressist võtsid osa Raivo Rand ja Evelin Idarand. Täpsem ülevaade anti koosoleku käigus. 

KOMMENTAAR (R. Rand): Tänu Enrico della Casa UEC presidendiks saamisel on UEC-le ka raha juurde leitud 

ning inimesi palgatakse juurde. Kongressil tehti ka Nordic Cyclingu poolt ettepanek arvata UEC ja UCI 

juhatusest ning erinevatest komisjonidest välja Venemaa ja Valgevene kodanikud. Lisaks kongressile osalesime 

ka Nordic Cyclingu koosolekul, kus võeti vastu uus konstitutsioon. Põhiline muutus oli, et organisatsiooni 

koordinaatori roll hakkab käima korda mööda kõikide riikide vahel ning vahetub iga 3 aasta tagant. 

Koordinaatori rolliga kaasnevad kulud kannab iga riik ise. 



 

ETTEPANEK: Võtta info teadmiseks. 

OTUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

9. Pp EJL-i seisukoht seoses sõjaolukorraga Ukrainas 
Eesti Jalgratturite Liit mõistab hukka Venemaa ja Valgevene valitsuste agressiooni ning olümpiarahu eiramise, 

millest lähtuvalt on kujunenud järgnev hoiak. EJL toetab UCI vastuvõetud meetmeid ning järgib neid kuni Eesti 

Vabariigi valitsus pole karmimaid reegleid kehtestanud. 

• Venemaa või Valgevene rahvuslikud koondised/klubid ei tohi osa võtta ühestki EJL kalendrivõistlusest. 

• Kõigi Venemaa ja Valgevenega seotud embleemide, nimede, akronüümide, lippude ja hümnide 

esitlemine on kõikidel EJL kalendrivõistlustel keelatud. Seetõttu on ka Venemaa ja Valgevene 

rahvusmeistrite/koondise/klubide särgid keelatud. 

• EJL kalendrivõistlustele ei tohi kutsuda Venemaa ja Valgevene rahvuslikke koondiseid ega klubisid. 

 

Venemaa ja Valgevene litsentsi omanikel on õigus osaleda UCI rahvusvahelises kalendris oma meeskondadega, 

kui antud meeskond ei ole registreeritud ega seotud Venemaa ega Valgevenega.  

 

Venemaa või Valgevene sportlaste osalemine peab olema neutraalne ning korraldajatel palutakse tühistada kõik 

viited Venemaale või Valgevenele, sealhulgas nimi, embleemid, akronüümid ja lipud, ning asendada need 

neutraalse viite või nimetusega kõigil võistlustel vastavalt UCI juhenditele. 

 

Eestis korraldavatel UCI kalendrivõistlustel palub EJL juhatus korraldajatelt, et klubide/tiimide koosseisudes ei 

oleks Venemaa ega Valgevene kodanikke, samuti et ei kasutataks Venemaa ja Valgevene kodanikest kohtunikke 

ega teisi ametnikke. EJL kalendrivõistlustel on Venemaa ja Valgevene kodanikel osalemine keelatud. 

 

UEC-le on tehtud Nordic Cycling organisatsooniga ettepanek kehtestada lisaks eeltoodud sanktsioonidele ka UCI, 

UEC juhatustest ning erinevatest komisjonide koosseisudest välja arvata Venemaa ja Valgevene kodanikud. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada EJL juhised jalgrattaspordiga seotud sündmustel Eestis seoses sõjaolukorraga Ukrainas. 

OTUSTATI: Juhatuse seisukoht kinnitati. 

10. Pp Muud küsimused 
Enn Veskimägi ettepaneku kohaselt peaks Liit juhtima tähelepanu ja suunama suuremate rahvaürituste 

korraldajaid võrdsustama võistlustel naiste ja meeste võistlusklasside hulka. Naissoost rattahuvilised on juhtinud 

erisusele tähelepanu. 

 

Näiteks „ESTONIAN CUP (EC) 2022 EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS“ on selgelt märgatavad erisused. 

Väljavõte juhendist: 

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel) 

4.1. Grand Prix (mehed): M18-23 (2000-2005), M-Põhiklass (1982-1999), 

M40 (1973-1982), M50 (1972 ja varem sündinud) 

4.2. Grand Prix (naised): N18-23 (2000-2005), N-Põhiklass (1999 ja varem sündinud); 

 

KOMMENTAAR (E. Veskimägi): Arutasime antud teemat juba ka Estonian Cup-i korraldajaga ning jõudsime 

kokkuleppele, et korraldaja püüab GP sõidule naiste vanuseklasse juurde. 



KOMMENTAAR (R. Rand): Kas me saame teha korraldajatele ettekirjutuse, et kõikidel võistlustel, k.a 

rahvasõitudel oleksid samad vanuseklassid? Ettekirjutusel peaks olema juures ka punkt, et kui osalejaid 

vanuseklassis on vähem kui teatud arv, siis liidetakse see vanuseklass tugevama klassiga. 

KOMMENTAAR (J. Uibokand): Ka näiteks EJL-i seenioride klassid ei kattu UCI omadega. Kas neid ei peaks samuti 

ühtlustama? 

KOMMENTAAR (R. Rand): Teeme klasside asja järgmiseks koosolekuks selgeks. 

 

ETTEPANEK: Arutada vajadust ja millises tempos on muudatusi võimalik rakendada. 

OTSUSTATI: Järgmiseks koosolekuks luuakse veteranide vanuseklassidele ühtne süsteem. 

 


