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Koosolekul arutati päevakorra punkte järgmiselt : 

 

1. Kokkuvõte Estonian Cycling Weekend’ist – I.Kelk , Ü.Lanno  

• Indrek Kelk – Ühispanga Tartu Tänavasõit 

Korraldaja tänas Eesti Jalgratturite Liitu võistluse korraldamisel osutatud abi eest. 

Siiski leidsid märkimist ka mõningased puudused. Võistluse UCI poolt määratud 

kontroll – Anderson – leidis eesti kohtunike töö olevat puuduliku(motokohtunike 

vähene töökogemus) ning ka mõningaid korraldajapoolseid möödalaskmisi(punase 

lipu puudumine 1 km enne finišit). Üheks suureks valupunktiks oli jäädavalt raadio-

side, sest 40 komplekti on Eestis võimatu saada.  

Üldjuhul jäi Anderson võistlusega rahule ning soovitas ka edaspidi antud võistlust 

linnaringil korraldada.  

• Üllar Lanno – E.O.S Tallinn GP 

Ka Tallinna võistluste puhul märkis Andreson ära kohtuniketöö puudulikkuse ning 

mõningad turvalisuse aspektid( 2 mitteturvalist lõiku – ühel liiklus oli avatud ning 

teisel asfaltkattel sügavad rööpad sees). Ka VIP ala võiks järgnevatel aastatel suurem 

olla.  

Järgmisel aastal oleks soov linnavalitsusest saadav trassikinnitus kätte saada tunduval 

varem kui see aasta(kuu enne võistlust). 

Kokkuvõttes tõdeti Estonian Cycling Weekend’i kordaminekut ning otsustati 2004. 

aastal jätkata antud traditsiooni Otepääl korraldatavatele Euroopa meistrivõistlustele 

lisaks. 
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2. 2003.aasta eelarvest – Urmas Karlson 

Juhatuse koosoleku materjalide hulgas on ära toodud summa ja projektid, mille fi-

nantseerimine on veel puudulik kogumahus 1,8 miljonit. Eelarve väliselt vajavad fi-

nantseerimist veel 2 projekti, mille on esitanud Ivar Jurtšenko ning Tõnu Kees. 

Tõdeti, et koos järgmise aasta olulisemate projektidega on vaja ressursse 3,5 miljoni 

ulatuses. 

7.juuniks tuleb Kultuuriministeeriumile teha taotlus 700 000.- krooni peale EM’i kor-

raldamiseks. Samas on võimalik valitsuse reservist taodelda raha maantee täiskasva-

nute koondise osalemiseks välisvõistlustel. Taotlus teha.enne 15.juunit. 

Lanno ettepanekul otsustati ümber vaadata sponsorpakett ning see paremini lahtikir-

jutada. Määrati sellega töötama Lanno, Tõeleid, Padar ja Jõgi. Asja valmimisega on 

kiire. 

Ivar Jurtšenko projektiga tekkis küsimus, kas on üldse vaja otseülekandeid Tour de 

France’ist, sest ülekandeõigused on kallid ning kellaaeg mitte just kõige parem. Jõgi 

ettepanekul otsustati asi väiksemas ringis läbi arutada. Lähipäevadel saadab Lanno 

maili välja aegadega, millal toimuvad kokkusaamised ETV esindajatega. 

Kirsipuu tegi peasekretärile ülesandeks uurida Jurtšenkolt, kas on tehtud taotlus Tour 

de France’i org.komiteele tasuta ülekande õiguste saamiseks. 

Veskimägi pidi kokku võtma lähinädalatel võimalikud sponsorid, kuid selleks ajaks 

peab olema valminud sponsorpakett. 

 

3. Tippspordikomisjon. Alakomisjonide projektid – Kalev Vist, Allar Tõnissaar . 

Tippspordikomisjon on läbi vaadanud esitatud projektid ning kiidavad heaks A.Tõnis-

saare projekti täiskasvanute koondise liikumisest ja tegemistest. Tõnissaare sõnul on 

koondise eesmärgiks profiratturite tootmine ja kasvatamine. Euroopa  meistrivõistlus-

tele tuleks sellel aastal välja viia maksimum arv sportlasi ning selle põhjal otsustada, 

kes Maailma meistrivõistlustel osalevad(maksimum 5 sportlast). Vahendid nende 

plaanide elluviimiseks on aga küsitavad. Ideaalvariandis peaksid sportlased olema 

koondise ülalpidamisel aastaringselt.  

Veskimägi – aastaringset ülalpidamist ei saa praegu võimaldada, katet selleaastaseks 

tegevuseks hakatakse alles otsima.  Prioriteedid tuleb paika panna. 

Kirsipuu – koondis peab eksisteerima koos treeneriga. Tõnissaart tuleb toetada, et ek-

sisteeriks rattasõit. 

Ruubel – nõustub Kirsipuuga, kondise olemasolek on vajalik. 

Pärni – nõustub Veskimägiga, vahendeid on selliste ideede jaoks vaja leida. Alati ei 

pea välja minema maksimumprogrammiga. 

 

4. 2004.aasta Euroopa meistrivõistluste projekt – Indrek Kelk 

Roland Hoferi hinnang raja ja võistluskeskusega tutvumisel oli ülimalt positiivne. Ta 

usub väljapakutusse ning organisaatorite toimetulekusse. Augustis toimuval EM’il 

tuleb võistlust presenteerida. Kogu võistluste eelarve on 2,7 miljonit, sellest EJL osa 

on aastatel 2003-2004 700 000.- krooni. Trassi parandused jätkuvad siiani, sügiseks 

peaksid valmima.  

 

5.Muud küsimused – Riho Räim 

Saaremaa Velotuuri korraldaja Riho Räim väljendas oma pahameelt eelmise juhatuse 

koosoleku otsuse suhtes, milles eraldati talle 10 000.- tuuri toetuseks. Soovib selle  
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taotluse ümbervaatamist, kuna tuuri korraldamiseks oleks alaliidu poolseks toetuseks 

vaja vähemalt 60 000.- krooni. Sellel võistlusel võib alaliit sponsoreerida oma spon-

soreid. Lisaks on tal plaanil 2004.aastal Saaremaa Velotuuri viimane etapp teha just 

EM rajal.  

Juhatus võttis antud probleemi teadmiseks ning üritab positiivne olla. 

Kallas tegi ettepaneku kirjutada Saaremaa Velotuur samuti sponsorpaketti sisse. 
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