
Treenerite Nõukogu Koosoleku pr..3. 13.06.2006.a. 

 

Toimumise aeg:  13.06.2006.a. 

Toimumise koht:  Velodroomil, Rummu tee 3 , Tallinn 

Koosoleku algus: kell 10.00 ja lõpp 17.15 

 

Koosolekul  osalesid treenerite nõukogu liikmed:  

Jüri Kalmus, Ado Hein, Kaido Laas,  Marko Kajandu(saabus 12.30 ja lahkus 14.00), 

 Toomas Puusepp, Toivo Suvi ja Andres Lekko 

Puudus: Jaan Veeranna 

Osalesid külalistena: Urmas Karlson ja  Aivo Liksor   

 Koosoleku päevakord:  

1. Protokollija valimine 

2. Koondiste koosseisud EM ja MM võistlustele 

3. Arutelu treenerite hetkeolukorrast ja ettepanek juhatusele 

4. Arutelu noortespordi arendamise teemal ja ettepanek juhatusele  

5. Muud jooksvad küsimused ja ettepanekud 

Otsustati: 

1. Koosoleku juhataja on Treenerite Nõukogu esimees Jüri Kalmus ja  protokollijaks Kaido Laas 

 

2. EJL ettepanek oli, et saata EM-le :U-23 7 meest, M-18 -5 meest, U-23  2 naist ja esialgu mitte ühtegi N-

18   naist: 

Toivo Suvi luges ette esiagsed  kandidaadid  EM-ks: 

U-23 7 kohale on järgmised kandidaadid: Rene Mandri,Rein Taaramäe,Tanel Kangert, Gert Jõeäär,Andrei 

Mustonen, Janar Jermakov, Alo Jakin,Priit Prous ja varus Allar Karu ning eraldistardis 3 kohale  on 

järgmised kandidaadid:Rene Mandri, Gert Jõeäär, Rein Taaramäe, Tanel Kangert ning eraldi Mihkel Reile, 

kui võidab selge vahega EMV eraldistardi (a la 45-46 km/h keskmist). 

M-18 kandidaadid: Martin Puusepp, Silver Schultz, Silver Ao, Sandre Maasing, Urmo Utar, Martin Loo, 

Taavi Klaos ja Jüri Mihkel). 

U-23 naised: (Laura Lepasalu ja Kata-Liina Normak). 

Reegel: EM-le saab kindlasti Eesti Meister grupisõidus. 

Lepiti kokku, et Toivo Suvi teatab koondise kas 29.06 või 30.06. 

Kui vaja saadakse kokku Tartu Noorte Tuuril esimesel päeval E 3.06 Tartus 

 

NB ! MM-ks võtab kaasa M-18 -5 poissi, neist pääseb peale 4 poissi 

  

2.A Marko Kajandu  kandis ette Eesti koondise osalemise põhimõtted  EM-il ja MM-il maastikuratta sõidus. 

EM koondise kandidaadid: 

M-18 Martin Loo 

U-23 Taavi Selder, varus Igor Zorin 

N-Eliit—Maaris Meier 

M-Eliit 1. Caspar Austa ja  Helmet Tamkõrv. EM-ile sõidab EMV-l parem olnud sportlane 

(Austa/Tamkõrv) EJL kulul, teine maksab oma sõiduraha ise. Kohapealsed kulud 

on EJL kanda.  

 

MM-il osalemine: 

MM-ile minnakse sportlaste endi tasutud lennupiletitega. Muud 

kulud EJL kanda 
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MM-ks M-eliit :1. Caspar Austa ja Helmet Tamkõrv. Marko Kajandu poolt sai selgitatud, miks on valik 

ainult Austa ja Tamkõrva vahel. Need sportlased on ainukestena väljendanud oma soovi kvalifitseeruda 

2004 a. OM-ile ja on huvitatud kvalifitseerumiseks vajalike punktide kogumisest. OM punktide  korjajatega 

sõlmitakse järgmisel aastal leping, kus on fiukseeritud vajalikud tingimused Liidu ja sportlaste vahel. 
 

 

 

 

3. Hetkeolukord treenerite seisust  

Momendil on Eestil 6 noortetreenerit rattaspordis, kes on tööl põhikohaga , 10 on tööl 1/2 kohaga ja 10 

treenerit teeb tööd omast vabast ajast. 

Tõdeti, et olukord on ebanormaalne ja sellise olukorra jätkudes jalgratturite süsteemne ettevalmistus 

tiitlivõistlusteks hääbub,kuna ei ole enam treenereid ja mehaanikuid, kes saaksid viia võistkondi 

tiitlivõistlustele ja muudele rahvusvahelistele võistlustele, mis on aga hädavajalikud ja möödapääsmatud 

rahvusvahelisel tasemel kaasa rääkimiseks ning edukate ratturite kasvatamisel. 

 

4.Treenerite nõukogu ettepanekud EJL juhatusele, mida võiks arvestada tegevuskavade koostamisel. 

 

I Süsteemne tegevus noortest kuni eliitklassini. 

1. Jalgrattasõidu alade (maantee-, maastiku-, trekisõit) vanuseklasside (M-16, juuniorid, U 23, Eliit) 

vastutavate treenerite tegevuse materiaalne toetamine. Vastavalt tegevusprogrammile võiks toetus olla 

kas aastaringne või kindlal perjoodil aastas. 

2. Noorte vanuseklassidele N/M 14 ja N/M 16 ühislaagrite korraldamine, kolm korda aastas pikkusega üks 

nädal. EJL võiks toetada laagrite korraldamist 1/3 laagri maksumusest. 

3. Audentese Spordikooli Otepää osakonda parimate sportlaste suunamine ja jalgrattaosakonna 

suurendamine 20 sportlaseni. 20 sportlast annaks lisaks olemasolevale veel ühe treeneri koha. 

Käesoleval aastal õpib 16 sportlast, kelledest kooli lõpetab 6. Täiendav suunamine kooli 

problemaatiline, avalduse on esitanud 3 sportlast. 

4. Andekate sportlaste treeningkursustele saatmine UCI treeningkeskusesse Šveitsi ja vajadusel nende 

finantseerimine, milleks on 2000 USD üks kuu. Sinna on vajalik suunata andekaid tippspordiks 

sobilikke trekisõitjaid, kelledel puuduvad Eestis vajalikud võimalused tipptaseme saavutamiseks. Sellel 

aastal on sobivaks sportlaseks Daniel Novikov, kellel on võimalus saada 2 kuuline ettevalmistus EM -

iks maksumus ck 56 000.- 

5. Juunioride koondise tegevus võiks jätkuda senistel põhimõtetel aastaringselt, ühiselt maastikusõitjatega. 

6. U -23 vanuseklassi koondise tegevuse peaks ühildama Eesti kontinentaalmeeskonna tegevusega, 

lülitades nad keti ühtsesse ahelasse.  

7. Eliitratturite väljund maailmas on ainult läbi profispordi, milleks sobib Eesti kontinentaalmeeskond ja 

kõik teised UCI kõrgemakategooria meeskonnad. Eesti  koondis kompleteeritaks tiitlivõistlusteks. 

Sügis-talvisel perioodil on koondise kandidaatidele vajalik, vähemalt ühe ettevalmistuslaagri 

korraldamine enne välisklubidesse siirdumist. 

8. Naistekoondise tegevust tuleb planeerida ja võistkond  komplekteerida vastavalt parima naissportlase 

vajadustele. Vastavalt liidri treening- ja võistlusplaanidele tuleb kaasata  teisi olemasolevaid 

naissportlasi, kes aitavad kaasa eesmärke saavutada ja samas on võimalus ka neil endil sportlikke 

tulemusi parandada. 

9. Võistluste korraldajatel suhtuda mõistvalt ja perspektiivitundega tütarlaste ja naissportlaste osalemisele 

kõigil võistlustel. 

 

II Treenerite hetkeolukord ja kuidas on võimalik tõsta treenerite motivatsiooni 

1. Treenereid hetkel 32, kellest täiskohaga 6, 0,5 kohaga 10 ja ühiskondlikus korras16. Keskmine palk 

täiskohaga treeneril alates 5000.- kuni 7000.- 
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2. Treenerite arvu suurendada võiks aidata noore treeneri toetus, mida makstakse ühe aasta jooksul 

treenerile, kes on lõpetanud ülikooli ja asunud erialasele tööle liidu liikmete hulgas. Toetuse suuruseks 

võis olla ck 2000 EEK kuus. 

3. Noorte tippsporditoetusest eraldada treeneri palgataseme tõstmiseks 250 000.-jagades võrdselt nende 

klubide vahel kes osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel. Varasematel ja ka käesoleval aastal on 

nimetatud summa läinud koondise tegevuse toetamiseks EJL elarvesse.  

4. Treenerite töö vajab väärtustamist. Kõrgharidusega treenerid on samuti pedagoogid,nagu iga teine 

õpetaja koolis, kelledest sõltub otseselt noorte inimeste kasvatamine nii füüsiliselt kui ka vaimselt 

täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks. 

5. Tuleb jõuda niikaugele, et igale treenerite kutsekvalifikatsiooniastmele vastaks ka vastav 

palgaastmestik, kusjuures kõrgema haridusega treeneri palgamiinimum ei tohi olla alla vabariigi 

keskmist palka. 

6. Treenerite kutsekvalifikatsiooni eksamite täiustamine. 

7. Parimate treenerite premeerimine  aasta kokkuvõttes vastavlt töötulemustele kuni kolmekordse vabariigi 

kekmise palga suuruse preemiasummaga. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Jüri Kalmus 

Koosoleku protokollija      Kaido Laas 


