
Eesti Jalgratturite liidu juhatuse koosolek 

 

                                                                                                                                9.12.2003 

                                                                                                                Regati pst.1 Tallinn 

 

 

PROTOKOLL 

 

Algus : 17:00 

Lõpp : 18:05 

 

Osalesid : S.Kallas, E.Veskimägi, T.-J.Tõeleid, M.Lepajõe, R.Rand, N.Jõgi, R.Ruubel, 

O.Sapoznin, U.Karlson 

Külalised : M.Kajandu 

Koosoleku juhataja : S.Kallas 

Protokollis : I.Sommer 

 

Päevakord. 

 

1. 2004.aasta eelarve arutelu 

2. EJL võistluslitsentsi sidumine kohustusliku kindlustusega 

3. Üldkoosoleku läbiviimise kord 

4. Muud üleskerkinud küsimused 

 

S.Kallas tervitas kohalolijaid ning küsis olemasolevaid ettepanekuid päevakorra muuda-

tuste osas. 

U.Karlson tegi ettepaneku lülitada päevakorda järgmised punktid : 

* 2003.aasta hooaja parimate kinnitamine 

* Eesti meistrisärgi reglemendi kinnitamine 

* Informatsiooni Elioni sponsorpakkumisest 

 

Koosoleku käigus arutati päevakorra punkte ning võeti vastu järgmised otsused : 

 

1. 2004.aasta eelarve arutelu 

S.Kallas palus eelarvet puudutavad küsimused esitada U.Karlsonile, kes lisas, et muuda-

tused on tehtud eelarve viimasesse osasse.  

N.Jõgi pidas vajalikuks mitte teha defitsiidiga eelarvet, vaid lähtuda reaalsusest ehk 3,1 

miljonilise eelarve.  

M.Kajandu märkis, et eelarves ei kajastu maastikurattasõidu maratoni Maailma meistri-

võistlustel käimine. Teades sportlaste A.Maasikmetsa ja R.Kodaniporgi võimeid on ma-

ratonis võimalik saavutada küllaltki häid kohti juhul, kui leitakse vahendeid, mis lubavad 

sportlastele varasemat kohalesõitu võistluspaika ja rajaga tutvumist. Siiski on vaja raha 

kokkuhoiu mõttes teada, et kindlasti minnakse tiitlivõistlustele.  

M.Kajandu avaldas meelt, et eelarve küsimus jäi 4.12.2003 treenerite koosolekul pike-

malt läbi arutamata. Treenerite koosolek ei ole pädev juhatusele ette kirjutama, kuidas 

eelarvet kujundada, kui seal ei viibi enamus EJL liikmesklubidest.  



M.Kajandu avaldas nördimust, et treenerid ei ole kaasanud eelarve arutellu tippspordi 

komisjoni. 

O.Sapoznin tegi ettepaneku esitada üldkoosolekule miinimumeelarve ning sellele lisaks 

prioriteetide järjekorras täiendavatest finantsidest saadavate projektide rahastamine. 

M. Lepajõe toetas eelkõneleja ettepanekut ning palus täiendavalt protokolli kirja panna, 

et võimalike sponsorite sihtsuunitlusega toetuste eesmärki pole EJL juhatusel võimalik 

muuta. 

Antud ettepanekud võeti ühehäälselt vastu. 

 

2. EJL võistlejalitsentsi sidumine kohustusliku kindlustusega 

  4.12.2003 toimunud treenerite koosolekul arutati antud teemat Seesam Kindlustuse AS 

esindajaga – tervisekindlustuse variant, mis hõlmab hüvitist surma puhul, püsiva puude 

hüvitist ning ajutise töövõime hüvitisvarianti. 

M.Lepajõe – kindlustus peab olema kohustuslik ning litsentsi taotlemisel peab taotleja 

selle olemasolu oma allkirjaga kinnitama. Keskselt (EJL koondlepinguga) pole 

kindlustuslepingute sõlmimine otstarbekas, sest paljudel klubidel on head kontaktid 

erinevate kindlustusfirmadega, mistõttu suudavad nad lepinguid sõlmida soodsamate 

tariifidega. 

O.Sapoznin – litsentsi taotlemisel peab juures olema kooopia kindluspoliisist.  

N.Jõgi – samas peaks sees olema ka kaitse kolmandate isikute nõude vastu, mida juhatus 

pidas esialgu ennatlikuks. 

Otsustati muuta litsentsi taotlemisel minimaalse kindlustuse olemasolu kohustuslikuks. 

R.Rand märkis ära, et kindlustus kolmandate isikute nõuete vastu peaks esialgu olema 

vabatahtlik. 

 

3. Üldkoosoleku läbiviimise kord 

Üldkoosolek otsustati läbi viia Tallinnas reedel, 16. jaanuaril algusega kell 15:00. Enne 

seda kell 14:00 toimub veel juhatuse koosolek. 2003 võistlushooaja parimate 

autasustamine toimub 17:00. Koosoleku ja autasustamise koha lepib kokku sekretariaat 

lähiajal ja teatab sellest. 

R.Rand tegi ettepaneku kehtestamaks üldkoosoleku kodukorra, mis näeks ette sõnavõt-

tude eelneva registreerimise ning pikkuse. 

M.Kajandu ettepanekul otsustati materjalid laiali saata üle 10 päeva enne koosolekut. 

 

      4. 2003.aasta hooaja parimate kinnitamine 

Ühehäälselt kinnitati 2003.aasta hooaja parimad sportlased ning klubid. Parimaks tree-

neriks sai Erich Perner, kelle õpilane Tanel Kangert saavutas Euroopa Noorte Olümpia-

päevadel eraldistardis 3.koha. 

 

  5. Eesti meistrisärgi reglemendi kinnitamine 

M.Lepajõe ettepaneku alusel võeti reglemendist välja punkt, mille alusel peab 

meeskondlikel aladel vastava ala Eesti meister sõitma Eesti meistri särgis, sest 

võistkonnasõitudes peavad võistlejad sõitma ühesugustes särkides. Peale eelpoolmainitud 

muudatuse sisseviimist loetakse antud päevakorrapunkt kinnitatuks. 

 

6. Informatsioon Elioni sponsorpakkumisest 



S.Kallase ettepanekul ei peetud vajalikuks antud päevakorrapunkti käsitleda, sest koos-

olekult puudus asjaosaline Ü.Lanno. 

  

M.Kajandu tegi ettepaneku lisaeelarves ikkagi sisse viia muudatus, kus tõstetakse 

maastikusõidu koondise osavõtt tiitlivõistlustest ettepoole Eestis läbiviidavate 

rahvusvaheliste võistluste toetusest. 2003.aasta üldkoosolekul loodud tippspordikomisjon 

on seisukohal, et koondiste tegevus on tähtsam kommertsürituste korraldamisest. Antud 

ettepanek võeti vastu.  

M.Kajandule jäi arusaamatuks, milliseid rahvusvahelisi võistlusi on lisaeelarves silmas 

peetud - kas sisaldavad ka rahvusvahelises kalendris olevaid maastikurattasõidu võistlusi.  

 

M.Lepajõe vastas, et on silmas peetud maanteesõiduvõistlusi 1.3 kategoorias, mis on 

andnud Eesti ratturitele märgatavalt rohkem UCI edetabelipunkte kui ükskõik missugune 

tiitlivõistlus. Kasutades näitena klubi Tartu Maraton organiseeritavat rahvusvahelist Tartu 

Rattamaratoni E1 kategoorias, millele ei ole taotletud EJL lisatoetust, nentis Lepajõe, et 

maastikurattasõidu võistlused ei ole seotud nii suurte rahaliste kulutustega kui seda on 

maanteesõidu võistlused .  

 

E.Veskimägi kommenteeris meedias hiljaaegu ilmunuid artikleid. Ta suhtus äärmiselt 

negatiivselt Allar Tõnissaare antud intervjuusse ajakirjale Sporditäht, mis muudab niigi 

keerulise olukorra spornsorrahade taotlemisel varasemast veelgi komplitseeritumaks.  

E.Veskimägi palus A.Tõnissaarele edasi öelda, et käesoleval hetkel on olemas EJL 

arengukava. Kui seda Tõnissaarel ei ole, siis paluti see U.Karlsonil saata. 

Ühtlasi andis ülevaate Kultuurkapitali eraldistest Eesti Jalgratturite Liidule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siim Kallas                                                                                       Ingrid Sommer 

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 

 

 

 


