
 

Eesti Jalgratturite Liit 

 

30. Juhatuse koosolek 

 

Juhatuse koosolek toimus: 18.05.2016. algusega kell 17.00 

Asukoht: AS Standard, Marja 9, Tallinn 

Osalesid 

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

Kaldoja. 

Puudusid: Erkki Raasuke 

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Meema. 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Pp. Kokkuvõte maastikurattur Martin Loo senisest tegevusest ja edasistest 

plaanidest. 

KUULATI: Martin Loo treener Heiki Lomp andis ülevaate senistest tegevustest/saavutustest 

ja plaanidest. 

Seisuga 18.05.2016. on Martin Loo UCI reitingus 17. kohal. OM reitingus on Eesti 30 kohal 

1653 punktiga. OM-le kvalifitseerub 24 paremat riiki. Punkte saab koguda OM.le 

kvalifitseerumiseks mai lõpuni. Martinil selleks võimalus veel MK etapil Albstadtis 

Saksamaal 22. mail.2016 aastal on Martin Loo spordiprojektidele eraldatud 11000€. Eelarve 

järgi on veel kasutada 6000€ 

Hooaja lõpuni on jäänud ca 3 kuud. Kõik viimaste võistluste tulemused on Martin Lool 

mahtunud 10. esimese hulka. Olümpiale kvalifitseerumise teeb keeruliseks see, et punkte 

kogub Martin Loo üksi, teisi maastikurattureid sellel tasemel pole Eestist hetkel võtta.  

Olenemata olümpiale kvalifitseerumise lõplikest tulemustest soovib Martin Loo hooaja lõpuni 

sõita (lõpuni jäänud veel 4 võistlust). Kui järgmised võistluste tulemsued on sama head kui 

eelmised, siis on lootust jääda mõnele klubile silma ja saada ehk ka 2 aastane leping. MM 

toimub sel aastal juuni lõpus/juuli alguses Nove Mestos. Suured klubid tahavad lepinguid 

enamasti teha vaid suurte riikide esindajatega, sest seal on võimalus müüa rattaid mitu korda 

suurem kui väikestes riikides. Arvatavasti peab Martin Loo sihtima mõnda väiksemat klubi. 

Paljudel klubidel lõppevad lepingud ratturitega peale olümpiat.  

 



ETTEPANEK: Madis Lepajõe tegi ettepaneku kasutada ära kõik võimalused, et olümpiale 

pääseda. Mai lõpuks võiks EOK kirjutada kirja ROK-ile ja EJL UCI-le. Kirjas tuleks selgitada 

ebavõrdset olukorda erineva suurusega riikide kvalifitseerumisel olümpiamängudele. Taotluse 

eesmärgiks võiks olla ettepanek teha UCI-l ja ROK-il antud olukorras olümpiale 

kvalifitseerumisel erand, sest praegune reegel diskrimineerib väikeriike. Kuna UCI presidendi 

Brian Cooksoni hiljutisel visiiidil arutati ka antud teemat, siis on viimane sellest ebavõrdsest 

olukorrast teadlik. 

OTSUSTATI: Oodata ära järgmise kahe etapi tulemused. Kui lõpling reitingutabel on lukus, 

siis kirjutada kiri UCI-le ja ROK-ile. Lisarahastus otsustada kirjaliku koosoleku teel pärast 

mai lõppu. 

 

2. Pp. 2016. a. eelarve täitmisest 08.05.2016 seisuga. 

 

KUULATI: Urmas Karlson andis ülevaate liidu eelarve täitmisest.  

Tulud perioodil: 146 472 €. 

Kulud perioodil: 131 096 €. 

Raha arvel koos reserviga 79 267 €. 

2016.a. laekunud tulud – kulud: 15 376 €. 

 
TULUD       2016  Täitmine 

08.04.16 

1. Riiklik toetus       55 300  42 377 

2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus    80 542  31 414 

3. Kultuurkapitali toetus      40 000   15 000 

4. Hasartmängumaksu nk. toetus     10 000  3 332 

5. Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Audentese treener    2 048 

6. Liikmemaksud      6 000  1 980 

6. Võistluste registreerimismaks     12 000  160 

7. Litsentside müük      10 000  5 934 

8. Osavõtumaksud kohtunikud     20 000  654 

9. Kindlustused       3 000  2 105 

10. Klubide, sportlaste osalemistasu    5 000  4 115 

11. Muud finantstulud      1 900  6 773 

12. Reklaamitulud      58 000  15 200 

13. Sihtotstarbelised muud toetused    12 000  15 050 

14. Auhinnarahad      0  330 

TULUD KOKKU jooksval aastal     313 742  146 472 

 

Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv)        63 891  63 891 

RAHA KASUTADA KOKKU     377 633  210 363 

 

KULUD       2016  Täitmine 

08.04.16 

1. EMV korraldamine      36 000  4 111 

2. RV võistlused Eestis      10 300  209 

3. Spordiprojektid      12 378  6 869 

4. Koondised       93 300  61 555 

5. Muud tiitlivõistlused (MM, EM, OM)    23 000  4 000 

6. Stipendiumid      18 000  0 



7. Üldtegevus       155 519  54 219 

8. Turundusprojektid      400  534 

KULUD KOKKU jooksval aastal    346 519  131 096 

Tulud – Kulud, jooksva aasta     -32 777  15 376 

Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga   31 097  79 267 

 

RESERV     Jääk 2015 2016  2017 

1. Reserv sihtotstarb. aasta sp. projektidele  0  22 000  0 

2. Reserv järgmisteks aastateks   37 980  41 856  41 897 

Kokku      37 980  63 856  41 897 

 

Juhatus võttis info teadmiseks. 

ETTEPANEK: Teha esimesel võimalusel sponsorleping Silberautoga 10 000-le eurole. 

 

3. Pp. Kultuuriministeeriumi täiendava toetus 42 000€ jotus projektide vahel (toetus 

noorteklubidele, toetus EJL projektid).  

Urmas Karlson andis ülevaate Ministeeriumi poolt eraldatud tegevustoetusest. EJL-le täiendav 

tegevustoetus on 42 000€. Kokku laekub ministeeriumist käesoleval aastal 97 300€. 

ETTEPANEK: Otsustada kuidas ja millistes proportsioonides jaotada täiendav tegevustoetus 1016 

aasta spordiprojektide lõikes.  

Ettepanek:  

Toetusest eraldada täiendavalt: 

1. Noortespordi arendamiseks noortespordiga tegelevateele  klubidele 20 000€, mis 

jaotatakse vastavalt noortespordi rahastamise juhendile. 

2. Juunioride koondise rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks 4 000€. 

3. Maanteesõidu koondise  EM-l osalemiseks 8 000€ 

4. Maanteesõidu koondise MM- l osalemiseks 10 000€ 

 

OTSUSTATI: Juhatus otsustas 24 000 eurot jagada noortespordi arendamiseks (klubidele 20 000 eurot 

ja juunioride koondisele 4000 eurot). Ülejäänud 20 000 euro jääb reservi, vajadusel otsustatakse 

kasutamine järgmisel koosolekul. 

 

4. Pp. Noortespordi riikliku rahastamise juhend 2017 aastaks. 

Noortespordi riikliku rahastamise juhendi põhjal jagatakse noortega tegelevatele klubidele ja 

spordikoolidele EJL vahendusel Kultuuriministeeriumi poolt eraldatav tippsporditoetus. Klubidele 

edastatakse 2017. aastal toetus vastavalt 2016. võistlushooajal Eesti meistrivõistlustelt saadud 

spordimeisterlikkuse punktide põhjal.  Suures plaanis on  2017. aasta juhend sarnane varasematele  

aastatele, kuid on sisse viidud täiendusi, mis on seotud uute alade arenguga.  



 

Ettepanekud: 

1. Muuta rahade protsentuaalset jaotust valdkondade vahel, tõsteti BMX protsenti 

5-lt 10-le. EJL noortekoondistele rahastamise protsenti langetati 20-lt 15-le.    

2. Alates 2016 aastast lisatakse juhendisse uue alana cyclokross. 

3. Trekisõidus lisati juurde EMV kaks alad: võistkondlik sprint;  võistkondlik 

jälitussõit. 

4. Redigeeriti BMX ala teksti, lisati täpsustavaid detaile: N/M-10; N/M-12; NM-14 

vanuseklassile antakse  2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.  

 Võistlejate vähesuse korral toimunud võistlusklasside liitmisel, antakse punkte 

lõpuprotokollist väljavõtete põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel  

vanuseklassidele eraldi.   

 

NOORTESPORDI RIIKLIK RAHASTAMINE 

J      u      h      e      n      d 

1. EJL jaotab 2017. aastal noorte tippspordi riiklikku toetust 2016. a. Eesti meistrivõistluste 

tulemuste põhjal järgmiselt: 

 1.1. 15%  EJL juunioride ja noorte koondiste projektide rahastamiseks. 

 1.2.  40%  klubidele maanteesõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb: 

     90% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal; 

     10% N/M-U tulemuste põhjal. 

 1.3.  20%  klubidele maastikurattasõidu ja cyclokrossi viljelemiseks, mis omakorda 

   jaguneb: 

   90% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal; 

   10% N/M-U tulemuste põhjal. 

 1.4. 15%  klubidele trekisõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb: 

   90% noorte (N/M16-J) tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal 

   10% N/M-U paremusjärjestuse väljavõtte põhjal N/M-Eliidi tulemustest. 

 1.5. 10% klubidele BMX rattakrossi viljelemiseks, mis jaotatakse kõigile 

lõpetajatele eraldatud punktide põhjal. 

2. Noorte tippspordi riikliku rahalise toetuse jagamisel EJL liikmesklubide vahel võetakse 

arvesse jooksva aasta töötulemused, mille aluseks on EJL 2016. a. võistlusreglemendi 

punktis 11 sätestatud punktitabelid. Punkte annavad alljärgnevad võistlused: 

2.1. Maanteesõit 



 Punktialad on: eraldistart, grupisõit, noorte mitmepäevasõit (Tartu Noorte Velotuur), 

kriteeriumi sõit. 

2.1.1 Punkte antakse N/M-14, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga 

koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte 

põhjal (punkte antakse väljavõttest koostatud paremusjärjestuse alusel). N/M-14 

vanuseklassile antakse Eesti MV aladelt 2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta. 

2.1.2 Kriteeriumis saavad punkte igal etapil N/M-14 ja N/M-16 võistlusreglemendi tabeli 3 

järgi. N/M-E, M-U, N/M-J finaalvõistlusel tabeli 1/2 järgi 

2.2. Maastikurattasõit ja cyclokross 

 Punktialad on: maastikurattakross, talikross, teatekross, maastikurattamaraton ja 

cyclokross. 

2.2.1. Punkte antakse N/M-14, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga 

koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist M/N-U vanuseklassi väljavõtte 

põhjal (punkte antakse väljavõttest koostatud paremusjärjestuse alusel). N/M-14 

vanuseklassile antakse aladelt 2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta. 

2.3. Trekisõit 

 Punktialad on: sprint, võistkondlik sprint, p/start, punktisõit, ind.jälitussõit, võistkondlik 

jälitussõit. 

2.3.1. Punkte antakse N/M-14, N/M-16, N/M-J ja N/M-U vanuseklassis. N/M-Eliit klassiga 

koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist N/M-U vanuseklassi väljavõtte 

põhjal (punkte antakse väljavõttest koostatud paremusjärjestuse alusel). N/M-14 

vanuseklassile antakse aladel 2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta. 

2.4. BMX 

 Punktiala on BMX rattakross. 

2.4.1. Punkte antakse N/M-10, NM-12, N/M-14, N/M 16, N/M-J, N/M-U vanuseklassis. 

N/M-10; N/M-12; NM-14 vanuseklassile antakse  2 osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja 

kohta.  

 Võistlejate vähesuse korral toimunud võistlusklasside liitmisel, antakse punkte 

lõpuprotokollist väljavõtete põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel  vanuseklassidele 

eraldi.   

2.5. Maantee- treki- ja maastikurattasõidu, cyclokrossi võistluste vanuseklasside N/M-10 kuni 

N/M-12 (v.a. teatekross) sportlaste tulemusi, osaledes vanemate vanuseklasside 

võistlustel ei arvestata noorte tippspordi riiklikus rahastamises. 



3. Noore jalgratturi (N/M-10/12/14/16/J,U) mingil põhjusel toimunud üleminekul ühest 

klubist teise, antakse esimesel üleminekule järgneval aastal selle jalgratturi poolt kogutud 

rahapunktid ainult ja täies ulatuses vanale klubile. 

4. Noorte tippspordi toetus eraldatakse ainult EJL liikmesklubidele, kes on esitanud 

Riiklikule Statistikaametile ja Eesti Spordiregistrile nõuetekohase aruande ning 

kajastuvad sealses andmebaasis. 

5. ARVUTUSE METOODIKA: 

 Leitaks vanuseklasside poolt kogutud punktide summa eraldi maantee-, maastikuratta-,  

trekisõidu, BMX rattakrossis ja cyclokrossis. 

 Ühe punkti hind saadakse maantee-, maastikuratta-, trekisõidule, BMX rattakrossile ja 

cyclokrossile eraldatud raha jagamisel nende alade poolt kogutud punktidega. 

 EJL liikmesklubi poolt kogutud ala punktide summa korrutatakse ühe punkti hinnaga 

ning saadakse klubi riikliku toetuse suurus noortespordile vastaval alal. 

 Liikmesklubi nelja  ala (maantee-, maastikuratta- ja cyclokross, trekisõit, BMX 

rattakross) toetused summeeritakse, saades summa, mis on aluseks klubi riikliku 

noortespordi rahaliseks toetuseks. 

 

Heaks kiidetud treenerite nõukogu poolt 16. 05. 2016 

 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks ja oli muudatustega nõus. Kinnitati Noortespordi riikliku 

rahastamise juhend 2017 aastaks. 

 

5. Pp. Balti Keti Velotuuri korraldamisest. 

 

KUULATI: Allar Tõnissaar andis ülevaate Balti Keti Velotuuri arengutest. Võistluse korraldamine on 

hetkel  küsimärgi all. Üheks põhjuseks see, et kolmest partnerriigist on alles vaid 2, Läti on 

loobunud. Samuti teeb võistluse raskeks Leedu eelmistest aastastest ülevale jäänud suur 

võlgnevus (võlg Pärnu Strandile 6000 eurot, mis teeb võimatuks ka etapi lõpetamise Pärnus). 

Antud velotuuri puhul pole tegemist kasumliku projektiga ehk pidevalt tuleb Eestil peale maksta. 

20. mail esitatakse uus taotlus 10 000 euro peale Kultuurkapitalile. Hetkel on organiseerimiseks 

vajalikust summast puudu ca 9000 eurot. Kui võistlust ei korraldata, siis tuleb kõik toetusrahad 

tagasi maksta. 

ETTEPANEK: Jaan Toots tegi ettepaneku saata esimesel võimalusel taotlus Kultuuriministeeriumile 

ja otsustada võistluste toimumine peale ministeeriumilt vastuse saamist. 



ETTEPANEK: Enn Veskimägi tegi ettepaneku oodata juuni teise nädalani, sest just siis otsustab 

Kultuuriministeeriumi komisjon taotluste rahuldamise või mitte rahuldamise. 

KÜSIMUS: Madis Lepajõe soovis teada koondise peatreeneri Jaan Kirsipuu arvamust, mis on antud 

tuurilosalemise tõenäosus, kui tuur toimub kahel päeval Eesti ja Leedus. 

VASTUS: Jaan Kirsipuu oli nõus, et taoliste tuuride (asukohtade suur vahe) osalus ei pruugi olla 

kõrge, kuna toob endaga kaasa palju lisakulusid.  

KÜSIMUS: Jaan Kirsipuu soovis teada Eesti etapi lõpupunkti. 

VASTUS: Allar Tõnissaar on esialgu planeerinud lõpetada Eesti etapi Karksi-Nuias või Viljandis. 

ETTEPANEK: Juhatus tegi ettepaneku saata võistluse korraldajal välja klubidele eelinfo, kus 

küsitakse klubide suhtumist kahe päevasesse tuuri.  

OTSUSTATI: Allar Tõnissar saadab klubidele välja eelinfo, kus küsib klubide arvamust ja 

osalemisvõimalust kahe päevasel Balti Keti Velotuuril. Tiimide vastused peaksid laekuma 1. 

juuniks. 

 

6. Pp. Muud küsimused; 

6.1. Liitu on laekunud avaldus Jalgrattaklubi „Freedown“ juhatuselt EJL liikmeskonnast 

väljaastumiseks.  

OTSUS: Juhatus otsustas Jalgrattaklubi FREEDOWN avalduse rahuldada ning eemaldada klubi EJL 

liikmeskonna hulgast.  

 

6.2.  Järgmise juhatuse koosoleku aeg. 

ETTEPANEK: Teha järgmine juhatuse koosolek meili teel vastavalt vajadusele (kui on selgunud 

Martin Loo reitinguseis mai lõpuga või kui Balti kett on saanud Kultuuriministeeriumilt vajaliku 

toetussumma).  

OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub vajaduse korral meili teel jooksvalt ning Keilas 

27. juunil enne või pärast Eesti Meistrivõistluste autasustamist. Info täpsustatakse meili teel. 

 


