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PÄEVAKORD: 

 

1. Liidu tegevuse võimalikud suunad, mis tagaks süsteemse tegevuse alates 

noorteklassides kuni eliitklassini. (Vastavasisulised ettepanekud on oodatud klubidelt.) 

2. Treenerite hetkeolukord. Kuidas on võimalik tõsta treenerite motivatsiooni? 

3. Ülevaade Kalev Chocolate team-i arenguvõimalustest ( Jüri Savitski). 
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1. Liidu tegevuse võimalikud suunad, mis tagaks süsteemse tegevuse alates 

noorteklassides kuni eliitklassini. (Vastavasisulised ettepanekud olid oodatud 

klubidelt). 
 

KUULATI: 

Hr. Urmas Karlson tutvustas EJL treenerite nõukogu seisukohti, mida võiks arvestada 

tegevuskavade koostamisel. 

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 perioodil 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. Andekate sportlaste treeningkursustele saatmine UCI treeningkeskusesse Šveitsi ja 

vajadusel nende finantseerimine, milleks on 2000 USD üks kuu. Sinna oleks vajalik 

suunata 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 ca 56 000.- 

4. Juunioride koondise tegevus võiks jätkuda samadel põhimõtetel aastaringselt, ühiselt 

maastikusõitjatega. 

5. U -23 vanuseklassi koondise tegevuse peaks ühildama Eesti kontinentaalmeeskonna 

tegevusega.  

6. Eliitratturite väljund maailmas on ainult läbi profispordi, milleks sobib Eesti 

kontinentaalvõistkond ja kõik teised UCI kõrgema kategooria võistkonnad. Eesti  koondis 

komplekteeritaks tiitlivõistlusteks. Talvisel perioodil on koondise kandidaatidele vajalik, 

ühe ettevalmistuslaagri korraldamine enne välisklubidesse siirdumist. 

7. Naistekoondise tegevust tuleb planeerida ja võistkonda komplekteerida vastavalt parima 

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

olemasolevaid naissportlasi, kes aitavad kaasa eesmärkide saavutamisel ja samas on 

võimalus ka endil sportlike tulemusi parandada. 

 

ARVAMUS: 

Hr. Mati Jostov – Me võiks teha kaks toetuset: noortele ja edasijõudnumatele. 

 

KUULATI: 

8. Hr. Urmas Karlson tutvustas Audentese hetkeseisu.  

Audentese Spordikooli Otepää osakonda parimate sportlaste suunamine ja jalgrattaosakonna 

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

Käesoleval aastal õppis 16 sportlast, kelledest kooli lõpetab kaheksa. Täiendav suunamine 

kooli on problemaatiline, avalduse on esitanud kolm sportlast, kellest üks on teinud edakalt 

sisseastumise testid. Õppeaastaks 2006 - 2007 on EOK poolt eraldatud Audentese spordikooli 

Otepää filiaali ratturitele 12 kohta. Täidetud on üheksa kohta. Taotlusi kolm vabale kohale on 

laekunud kaks. Viimane vastuvõtt kooli toimub 22 august, seega on võimalik, et siiski 

suudame täita meile eraldatud 12 kohta, kuid eelmisel õppeaastal olnud 16 kohta tõenäoliselt 

täita ei ole reaalne, rääkimata 20 kohast 

Hr. Väino Kaldoja - Kuna igal aastal ei ole võimalik täita Audenteses olevaid kohti, siis tuleks 

kirjutada see arengukavasse ja arendada teemat edasi. 

Hr. Kalev Raudsepp arvas, et meil pole rattureid, kuna algbaas on nõrk. Tõsiselt spordiga 

tegelevaid lapsi jääb vähemaks. Teised alad, kus sportimist alustatakse varajases nooruses, 

tõmbavad noored kõik endale. 
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Hr. Urmas Karlson – Ka klubide huvi Audentese vastu võiks olla oluliselt suurem. 

 

2. Treenerite hetkeolukord ja kuidas on võimalik tõsta treenerite motivatsiooni? 

 

1. Treenereid hetkel 32, kellest täiskohaga kuus, poole kohaga kümme ja ühiskondlikus korras 

16. keskmine palk täiskohaga treeneril alates 6000.- kuni 8000.- 

2. Treenerit 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 ca 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.  

3. Treenerite atesteerimiseksamite täiustamine. 

4. Parima treeneri premeerimine rahaliselt aasta kokkuvõttes.  

 

ARVAMUS: 

Hr. Mati Jostov – Treenerite materiaalseks toetamiseks on nimede taha vaja konkreetseid 

summasid. 

 

OTSUSTATI: 

Otsustati, et treenerite nõukogu peab koostama treenerite pingerea ja reglemendi mille alusel 

on võilmalik eraldada toetusi. 

 

KÜSIMUS: 

Hr. Väino Kaldoja – Millised on nende treenerite ülesanded? 

 

VASTUS: 

Hr. Raivo Rand – Toetust saav treener peaks koondama vastava ala ja võistlusklassi parimad 

sportlased Tema korraldada oleks treninglaagrid ja võistlustel käimised. Ülejäänud aja 

sõidaksid sportlased oma klubis. Riik või liit peaks tasuma laagrid ja võistlustel käimised. 

 

ARVAMUS: 

Hr. Raivo Rand – Raha jagamine peab olema reglementeeritud. 

Hr. Evald Pärni – Treenerite nõukogu teeb ise ettepaneku, milliste põhimõtete järgi seda 

jagatakse. 

 

ARVAMUS: 

Hr. Raivo Rand – Atesteerimises ei tohiks järelandmisi teha. 

Hr Marko Kajandu – Peale eksami sooritamist võiks tagastada osa tasust. 

 

KUULATI:  

Hr. Urmas Karlson tutvustas kahe klubi, CFC ja Kona-Centrumi ettepanekuid juhatusele. 

 

OTSUSTATI:  

Juhatus palus turundusjuhil augustiks välja töötada võistluskalendrisse pääsemise kriteeriumid 

ning võistluste korraldajate õigused ja kohustused. 

 

ETTEPANEK: 
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Hr. Allar Tõnissaare: kalendrimaks suunata eraldi fondi, mille jaotamine toimub järgmisel 

aastal vastavalt väljatöötatud põhimõtetele n: parimatele sportlastele ja klubidele. 

 

OTSUSTATI: 

Hr. Mati Jostov – Septembris koos kalenderplaaniga arutada läbi ka kategooriate tasud ja kuhu 

need summad suunata. Klubi CFC võiks tulla järgmisele koosolekule ja mõningad punktid 

lahti seletama. 

 

3. Ülevaade Kalev Chocolate Team-i arenguvõimalustest ( Jüri Savitski.). 

 

KUULATI: 

Hr. Jüri Savitski tutvustas UCI põhimõtteid. UCI soovitus riikidele on toetada kontinentaal 

meeskondade arengut. Kontinentaal meeskond annab sportlasele suurema väljundi kui 

koondis, kuna rahvusvahelistele võistlustele kutsutakse eelistatult profivõistkonnad.Riikide 

koondised eliitklassis saavad üldjuhul osaleda ainult tiitlivõistlustel  

 

OTSUSTATI: 

Klubid peaksid välj atöötama süsteemi, kuidas arendada kontinentaalmeeskonda, nii et kõik 

oleks rahul. 

Jüri Savitski esitab juhatusele meeskonna eelarve ning millises ulatuses ja kuidas võiks olla 

liidu abi meeskonna arengule. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Mati Jostov       Annika Parv 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


