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Koosoleku juhataja: Madis Lepajõe 

Koosoleku protokollija: Annika Parv 

 
 

PÄEVAKORD: 

 

1. Võistluste korraldajate kogu loomine; 

2. Võistluskalendrisse registreerimise maksud; 

3. 2006. a rattahooaja lõpetamine; 

4. Rene Mandri toetamisest (EM II koht) ja Jaan Kirsipuu profikarjääri lõpetamisest. 

5. Kohtumine Jalgrattaklubide KJK ja CFC esindajatega. Kohtumise teemad arutluseks: 

1- Valupunktid klubi arengus. 

2- Võimalikud tegevussuunad noorsportlase arengul jõudmaks 

tippsporti.  
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1. Võistluste korraldajate kogu loomine 

 
KUULATI: 

Hr. M. Lepajõe tutvustas ettepankut luua võistluste korraldajate kogu. 

EJL juhatuse otsuse projekt: 

1. Moodustada EJL põhikirja punkti 28 i) alusel EJL alalise komisjoni õigustes töötav 

Võistluste korraldajate kogu. 

2. Moodustada Võistluste korraldajate kogu juhtimiseks 3-liikmeline juhatus ning teha 

ettepanek selles osalemiseks Allar Tõnissaarele, Indrek Kelgule ja Riho Räimele. 

Väljapakutud isikud on Eesti parimad võistluste korraldajad ja nende kogemust on vaja 

edaspidi ära kasutada teiste õpetamisel, võistluste kategooriate üle otsustamisel, 

ekspertarvamuste saamiseks ning EJL strateegia arendamisel. 

ARVAMUS: 

Hr. V. Kaldoja ja Hr. T. Saarma arvasid, et võistluste korraldajate kogu peaks ise valima 

omale juhatuse demokraatlikel alustel.  

 

OTSUSTATI: 

Peasekretärile tehti kohustus kontakteeruda võistluste korraldajatega ja kutsuda kokku 

koosolek ning uurida nende ettepanekuid ja selgitada Võistluste korraldajate kogu loomise 

eesmärke. Positiivse otsuse puhul organiseeruda võiksid nad enda hulgast ise valida juhatuse 

liikmed. Koosolek võiks toimuda vahetult enne hooaja lõpu üritust, siis oleksid võimalikult 

paljud korraldajad kohal. 

 

2. Võistluskalendrisse registreerimise maksud 

 

KUULATI: 

Hr. U. Karlson tutvustas eesti võistluskalendrisse registreerimise põhimõtteid. 

Eesti võistluskalendrisse registreeritakse võistlused, mis jagunevad 3 kategooriasse ning on 

aluseks reitingupunktide jagamisele. 

Registreerimiseks on vajalik täita vastav vorm, milles fikseeritakse ära soovitav võistluse 

kategooria. Esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Järgnevalt vadatakse taotlused läbi ja  

kinnitatakse kategooriad. Vastavalt sellele väljastatakse arved registreerimise tasude kohta: 

 I kategooria 3000.- 

II kategooria 1600.- 

III kategooria   600.- 

Peale tasumist koostatakse kalendriprojekt 15. novembriks. Järgnevalt sõlmitakse lepingud 1. 

ja 2. kategooria võistluste korraldajatega, kus sätestatakse vastastikused kokkulepped ja 

kohustused (reklaam, kohtunikud, TV, jne) ning nendega kaasnevad rahalised liikumised ja 

arveldamiste tingimused. 

Eraldi lepingud sõlmitakse Eesti MV korraldajatega. EMV alad kinnitatakse treenerite nk. 

ettepanekul. 

Lõplik kalender kinnitataks jaanuari algul. 

ARVAMUS: 

Hr. V. Kaldoja – peak tõstama registreerimise tasu. Selleks pakume neile midagi enamat. 

Selles hinnas peaks olema kohtunike tasud. 

 

OTSUSTATI: 

Kinnnitada võistluskalebdrisse registreerimise esmased tasud: I kategooria 3000.- 

II kategooria 1600.- 



 3 

III kategooria   600.- 

 

 

 

 

3. 2006. a rattahooaja lõpetamine; 

 

ETTEKANNE: 

Hr. H. Kross tutvustas rattahooaja lõpetamise variante. 

Eesti jalgrattaspordi 120. aastapäeva tähistamine ja hooaja lõpetamine 17. novembril 2006.a. 

Inimeste hulk 200 -250.  

Autasustame Rene Mandrit EM hõbemedali puhul ning täname Jaan Kirsipuud tehtud töö eest 

ja saadame ta tippspordist ära. 120 aastapäevaga seoses peaksime meeles pidama Pikkuusi, 

Salumäed ja teisi. Anname elutööauhinna kellegile. Ning autasustame ka hooaja kõige 

paremaid: parim mees, U23, juunior, M16 ja M14 + naised. 

Võimalikud variandid: 

• Cafe Amigo – juust, puuvili, soolane küpsis, 2x veini, kohv + sissepääs reedesele 

tavapeole 

juust, puuvili, küpsis, 2x16cl veini 153 ilma piltetita. Eraldi ruumide renti ei lisandu. 

Heli on olemas. 

• Bonnie& Clyde – tund 2000.- + catering (1 persoon 150.-). 

• Astoria Palace – klubipind omahinnaga 5000.- + catering (1 persoon 150.-). Muidu 

pilet 399.- Pärast saab jääda. 

• Garden Café Ilmarise Dominas – lisaraha ei tule, catering 250.- nägu, väga rikkalik – 

neli salatit, suupisted, veed, veinid, kohvid tordid. 

Lisaks kulu:  õhtujuht 6000.- 

  Band 15 000 –20 000  tuleb otsustada? 

42.-43. nädalal (16.-27.okt) tuleb teha “120 aastat jalgrattasporti Eestis” raamatu 

presentatsioon meediale. Ettepanek teha see SilberAutos, kus samas kirjutatakse alla ka 

sponsorleping ning “antakse” üle ilus kirjadega auto EJL’ile. Sinna tuleks arvestada 2000-

3000.- küpsised, kohvid joogid jne. 

ARVAMUS: 

Hr. V. Kaldoja – ma arvan, et tantsu muusikat pole vaja. Peaks olema ka autogrammi 

kogumise võimalus raamatuse "120 aastat jalgrattasporti".  

OTSUSTATI: 

Juhatus oli nõus Hr. H. Krossi lähenemisega teha hooajalõpu üritus Astoria Palaces. 

Taodelda Jaan Kirsipuule riiklikku autasu tehtud tegevuse eest Eesti rattaspordi arendamisel 

 

 

4. Rene Mandri toetamisest (EM II koht) ja Jaan Kirsipuu profikarjääri 

lõpetamisest. 

 

KUULATI: 

Hr. U. Karlson tegi ettepaneku premeerida EM II koha omanikku Rene Mandrit 20 000.- Eesti 

krooniga.. Nimetatud rahalist toetust näeb ette ka liidu rahastamise juhend.  

Lisaks korraldab Jõgeva Maavalitsus 25. oktoobril 2006 Rene Mandrile tunnustuse 

avaldamise. Osalema on kutsutud EJL esindajad.  

Jaan Kirsipuud tänada ja premeerida teeneteplaadi või esemega osutatud teenete eest 

rattaspordi arendamisel tippsportlasena.  
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Rene Mandri ja Jaan Kirsipuu sporditegevuse EJL poolne ametlik tunnustamine võiks 

toimuda, 17. novembril, hooaja lõpetamisel. 

 

ARVAMUS: 

Hr. V. Kaldoja: Jaan Kirsipuu lahkumine tippspordist on nii suur sündmus, et seda tavalise 

hooaja lõpetamisega siduda ei tohiks. Peaksime taotlema riiklikku autasu näiteks valge risti 

ordenit. 

 

OTSUSATI: 

25. oktoobril 2006 Jõgeva Maavalitsuses Rene Mandri tunnustuse avaldamisel EJL´i 

delegaadiks on Hr. M. Lepajõe. Peasekretärile tehti ülesanne suhelda Hr. Jaan Kirsipuuga, et 

leida koos parim lahendus tema tippspordi karjääri lõpetamiseks kuna see on nii suur 

sündmus, et hooajalõpetamisega seda siduda ei tohiks. Koostõõs EOK-ga edsitada taotlus 

valgetähe ordeni saamiseks. 

 

5.  Kohtumine Jalgrattaklubide KJK ja CFC esindajatega. Kohtumise teemad 

arutluseks: 

1. Valupunktid klubi arengus. 

2. Võimalikud tegevussuunad noorsportlase arengul jõudmaks 

tippsporti.  

1. Jalgrattaklubide KJK esindaja Jaanus Prükkel ja CFC esindajad Kaido Laas, Kalev Vist ja 

Aivo Liksor andsid ülevaate klubide tegevusest.  Järgnenud arutelus selgitati valdkondi, mis 

võivad takistada rattaspordi arengut alates klubi lõpetades koondistega. Valupunktidena 

mainiti põhiliselt võimaluste puudumist klubidel treenerite palgafondi suurendamiseks, sellest 

tingituna täiskohaga tõõtavate treenerite vähesus. Samuti võistlus-, ja treeningvarustuse 

piisava koguse puudumine, mida anda kasutada sportlastele kelledel ise puudub võimalus seda 

soetada. Mende punktide lahendamine annaks kindlasti rattaspordiga tegelevate noorte 

arvukuse suurenemisele. Hr. Janus Prükkeli arvates annaks BMX radade rajamine Tallinnasse 

ja  teistesse Eesti linnadesse võimaluse kaasata treeningrühmadesse noori juba alates 

kuuendast eluaastast. Kindlasti Tallinnas on vaja leida võimalusi klubiruumide 

kasutuselevõtmiseks Nõmme linnaosas. Hr.  Kalev Vist rõhutas sisetreki ehitamise vajadust, 

mis kindlasti leiaks suurt kasutust. 

ETTEPANEK: 

Hr. Väino Kaldoja: Vajalike spordirajatiste osas on vaja valmis kirjutada konkreetne 

programm, teha visiit linnavalitsusse ja selgitada oma soove. 

 

2. Arutati tegevussuundada üle, mis tagaks noorsportlasele süsteemse arengu kuni eliitklassini 

ETTEPANEK:  

Hr. Kaido Laas: Igal vanuseklassi võiks olla oma koondis ja selle eest vastrutav isik. M-16 

koondis võiks osaleda aastas viiel tuuril. 

Hr.Toivi suvi puudutas U-23 vanuste sportlaste väljundivõimalusi. Üheks potensiaalseks 

arenguvõimaluseks nimetatud sportlastele võiks olla UCI -s registreeritud Eesti 

kontinentaalmeeskond. 

Hr. Kalev Vist: Sellisel juhul peavad olema klubil korralikud taustajõud, ettevalmistus 

hooajaks peaks algama varem ja baseeruma suurema osa hooajast Euroopas. Eraldi U-23 

võiskonna loomine maksab ca. 3,5 miljonit EEK. 

Hr. Kaldoja:Tuleks toetada olemasolevat teami, et teha sellest tugevam ja parem team nii, et 

kõigil klubidel oleks kindlustunne, kelle sportlased sinna siirduvad. Peaks looma süsteemi kus 

läbi kontinentaalmeeskonna toimub ka nende klubide toetamine kes toodavad järelkasvu.  
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________________________    ________________________ 

Madis Lepajõe       Annika Parv 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


