
 

 

Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse koosolek nr.2 

 

                                                                                                                      5.november 2001  

 

Algus kell 17:30 

Lõpp kell 20:05 

Kohal olid S.Kallas, A.Ansip, E.Veskimägi, R.Kirsipuu, S.Lipp, M.Lepajõe, E.Pärni, R.Rand, 

O.Sapožnin, U.Karlson 

Puudusid A.Murd, J.Mõis, T.Aava, K.Padar, G.Sammelselg 

Külalised olid V.Ainsalu, J.Kalmus, T.Suvi, A.Pikkuus 

Protokollija I.Sommer 

 

Päevakord 
1. Ülevaade 2001 Tiitlivõistlustlustest  maanteesõidus (mehed,juuniorid), maastikurattasõit 
2. Eesti koondis 2002. Vajalikud vahendid  
3 EJL organisatsiooni ja struktuuri edasiarendamine  
4 2002. aasta EJL kalendri koostamise põhimõtted (kalendrisse pääsemise tingimused, kord jne); 
5 EJL kodulehekülje edasiarendus (väljas võiks lisaks praegusele olla põhikiri, struktuur, juhatuse koosseis, otsu-

sed ja palju muud);  
6 2002. aasta võistluskorraldus  
6.1  litsentsid 
6.2  võistlustele ülesandmine, registreerimine  
6.3  võistlejakaartide trükkimine 
6.4  võistlusnumbrite valmistamine  
6.5  ühtne UCI reeglitele vastav ratturite andmebaas 
7 taotluse esitamine Euroopa U-23 meistrivõistluste korraldamiseks Eestis aastal 2004 (2005); 
8 21 novembril toimub EOK juhtorganite valimine. Kandidaatide esitamine liikmete poolt (president, asepresi-

dendid, Täitevkomitee liikmed, Esindajate Kogu liikmed) 7 novembriks. 
9 Avaldused ja taotlused (Aavo Pikkuus, SkiBikers taotlus liikmeks astumiseks)  

 
Arutati neid päevakorrapunkte ning võeti vastu järgmised otsused : 

1. V.Ainsalu, T.Suvi ja U.Karlson andsid põgusa ülevaate maantee täiskasvanute, juunioride ja MTB 

koondiste ettevalmistusest ja tegevusest aastal 2001. 

 

2. Vaadati läbi ja kinnitati 2002.aasta eelarve projekt mahus 2 695 100.- krooni, millest  

- maantee täiskasvanute koondise tarbeks on 839 600.- krooni  

- maantee juunioride koondise tarbeks 596 300.-krooni  

- MTB koondise tarbeks 300 000.- krooni  

- trekikoondise tarbeks 100 000.- krooni  

- EJL bürookulud 609 000.-krooni 

- transpordikulud 250 000.- krooni. 

 5.novembril 2001 toimunud tippspordi komisjoni koosolekul otsustati juhatusele teha ettepanek 

A.Tõnissaare kinnitamiseks täiskasvanute maanteekoondise peatreeneriks. Kirsipuu sõnul on Tõnissaarel 

asjast oma nägemus, asi on põhjalikult läbi mõeldud ning seisukoht on, et koondisele tuleb anda korralik 

talvine ettevalmistus.Selle summaga(839 600.- krooni), mis oli näidatud vahendite tabelis oleks Tõnissaar 

nõus koondist 2002.aastal käivitama. 

Rahvusvaheliste võistluste kaasnevaid kulusid ei planeerita EJL eelarvesse, nende finantseerimine 

toimuks eri projektide alusel. 

Karlsonile tehti ülesandeks eelarve projekt põhjalikumalt lahti kirjutada ning esitada see nädala jooksul 

Veskimäele. 

Sponsorpaketid tuleb järgmiseks aastaks välja töötada. Otsustati marketing'iga tegelev inimene selle 

koostamisele appi võtta. Lipule tehti ülesandeks nädala jooksul see inimene leida.  Pakett peaks kuu 

lõpuks olema valminud ja juhatuse liikmetele välja jaotatud. 

 

3. Lepajõe esitas omapoolse nägemuse EJL struktuuri edasiarendamise suhtes. Talle anti ülesandeks 

10.jaanuaril 2001 toimuvaks üldkoosolekuks välja töötada struktuuri muudatus. Veskimägi ettepaneku 



kohaselt võiks üldkoosolekul tagasi kutsuda passiivsemad EJL juhatuse liikmed ning need asendada 

peasponsorite esindajatega.    

 

4. Lepajõe sõnul oli 2001.aasta EJL võistluskalendris mitmeid võistlusi, mis oma korralduse poolest ei 

oleks seal tohtinud olla. UCI reeglite kohaselt võib kalendris olevaid võistlusi korraldada ainult EJL 

liikmesklubi. Otsustati Lepajõele ja Karlsonile anda volitused sõlmimaks klubide ja EJL vahel 

lepinguid kalendris olevate võistluste korraldamise suhtes. Otsustati tõsta ka kalendrisse pääsemise 

maksu, millele vastutasuks saadakse  reklaami EJL koduleheküljel oma võistluse juures. 

 

5. EJL koduleheküljele tuleks sisse viia muudatused - juhatuse koosoleku protokollid, juhatuse liikmete 

maili aadressid, eelarve jne. 

 

6. Võistlustele registreerimise kord peab toimuma vastavalt juhendile. Hilinenud ülesandmine ei ole 

vastuvõetav. Karlsonile tehti ülesandeks vastavasisuline eeltöö ära teha ning Lepajõe täiendused sisse 

lisada. Tähtaeg sellel peab olema käesoleva aasta sees, antud materjalid tuleks üldkoosolekul laiali 

jagada. 

 

7. EM korraldamise taotlus tuleks lähiajal ära esitada. Põhimõtteline nõusolek on saadud 2004 või 

2005.aastaks. Veskimägi tegi Kirsipuule ülesandeks uurida välja eelnevate aastate korraldajatelt 

nende võistluste eelarve. Karlsoni ülesandeks tuli Kultuuriministeeriumi sellest plaanist teavitada. 

Põhimõtteline otsus korraldamise suhtes võeti vastu, kuid taotlus vormistatakse peale Kirsipuu 

ülesandmise täitmist. 

 

8. Otsustati kandidaatidena esitada EOK Täitevkomiteesse Veskimägi ja Esindajatekogusse Lepajõe. 

 

9. Vaadati läbi Pikkuusi avaldus, mis sisaldas pretensioone tippspordi komisjoni töö suhtes. Pikkuus 

tõstatas küsimuse - miks enne Tõnissaare valimist täiskasvanute koondise kohale ei korraldatud 

mingit konkurssi. Juhatus otsustas Pikkuusi avalduse saata treenerite nõukogu koosolekul aruta-

miseks.  

SkiBikers võeti ühehäälselt vastu EJL liikmeks. 

 

 

Koosoleku juhataja                                         Protokollija 

Siim Kallas                                                     Ingrid Sommer 


