
 

 

Eesti Jalgratturite Liit 

 

28. Juhatuse koosolek 

 

Juhatuse koosolek toimus: 16.03.2016. algusega kell 15.00 

Asukoht: Elamusspordikeskus „Spot of Tallinn“, aadressil Peetri küla, Krati tee 2. 

Osalesid 

Juhatuse liikmed: Jaan Toots, Enn Veskimägi, Väino Kaldoja, Madis Lepajõe, Raivo Rand. 

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Memaa. 

 

PÄEVAKORD 

 

1) Pp Kohtumine EOK presidendikandidaatidega ja nende tegevuskavade tutvustus. 

KUULATI: EOK presidendikandidaadid Jüri Ratas ja Urmas Sõõrumaa tutvustasid oma tegevuskavasid 

ning vastasid juhatuse küsimustele. 

 

2) Pp EJL-i poolse EOK presidendikandidaadi nimetamine. Samuti teiste valitavate kohtade 

nimetamine. 

2.1 OTSUSTATI: Juhatus otsustas jätta EJL-i poolne EOK presidendikandidaat esitamata ning edastada 

oma lõplik valik pärast avalikke debatte. 

2.2 ETTEPANEK: Nimetada EJL-i poolt EOK asepresidendiks EJL-i president Jaan Toots. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas üksmeelselt esitada EJL-i poolt EOK asepresidendiks EJL-i presidendi Jaan 

Tootsi. 

2.3 ETTEPANEK: Esitada EOK täitevkomitee liikmeks EJL-i president Jaan Toots. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas üksmeelselt esitada EJL-i poolt EOK täitevkomitee liikmeks EJL-i 

presidendi Jaan Tootsi. 

 

3)  Pp 2015 Aastaaruande kinnitamine 

ETTEPANEK: EJL-i Peasekretär Urmas Karlson luges ette 2015 aastaaruande ja tegi ettepaneku 

aastaaruanne kinnitada. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas üksmeelselt 2015 Aastaaruanne kinnitada. 

 

4) Muud küsimused 

4.1 ARUTATI: Meedia huvi Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosoleku vastu. EJL-iga võttis ühendust ERR-i 

sporditoimetuse juht Rivo Saarna, kes saatis liidule järgnevad küsimused: 

Palun tänase EJL üldkoosoleku eel vastuseid kahele küsimusele:  

1) Kas EJL teeb eeloleval hooajal ettekirjutusi/takistusi litsentseeritud kohtunike tööks/osalemiseks nendel 

rattavõistlustel, mis ei kuulu 2016. aastal EJL-kalendrisse? 



2) Kas EJL määrab eeloleval hooajal trahve EJL-litsentsi omavatele ratturitele, eesmärgiga takistada nende 

osalemist rattavõistlustel, mis ei kuulu 2016. aastal EJL-kalendrisse?  

 

OTSUSTATI: Kooskõlas juhatusega saadeti EJL-i poolt välja järgnev vastus:  

Käesolevaga lähtub EJL kui  UCI liige rarhvusvahelistest jalgrattaspordi reeglitest.  

Vastav UCI reglement järgib võrdse kohtlemise ja ausa mängu reegleid ja miks ei peaks EJL seda sama tegema. 

Samuti on kohustatud antud reeglitest juhinduma litsentsile alla kirjtanud ratturid, kohtunikud ja teised seotud 

isikud. 

 

4.2 ETTEPANEK: Juhatus tegi ettepaneku moodustada töögrupp/komisjon EJL-i 2017. aasta võistluskalendri 

reeglistiku välja töötamiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas moodustada töögrupi/-komisjoni, kes töötab välja uued EJL-i võistluskalendri ja 

reitingusüsteemi alused. Eesmärgiks on tõsta EJL-i võistluskalendri atraktiivsust ja harrastussportlaste suuremat 

kaasamist rattavõistlustele. Vastav reglemendi projekt peaks olema valmis käesoleva aasta oktoobriks, mil 

toimub EJL-i sügisene üldkoosolek. 

Töögruppi kutsutakse osalema treenerid, võistluste korraldajad ja klubide esindajad. Kutse saadetakse välja 

vahetult peale üldkoosoleku toimumist. 

 

4.3 ETTEPANEK: EJL-i juhatuse liige Raivo Rand tegi ettepaneku pikendada EJL-i võistluskalendrisse 

registreerimist, seoses ebakõladega antud teemal. 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas anda EJL-i liikmesklubidele täiendav võimalus soovi korral registreerida oma 

võistlus EJL-i võistluskalendrisse kuni 1. aprillini 2016. Info selle kohta saadetakse koos taotluse vormidega 

välja kohe peale üldkoosoleku toimumist. 

 


