
 

Eesti Jalgratturite Liit 

 

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL nr. 32.  

 

Juhatuse koosolek toimus: 21.09.2016. algusega kell 16.00 

Asukoht: AS Standard, Marja 9, Tallinn 

Osalesid 

Juhatuse liikmed: Jaan Toots, Enn Veskimägi, Madis Lepajõe, Raivo Rand, Erkki Raasuke 

Puudusid: Väino Kaldoja, Jaan Kirsipuu. 

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Meema. 

 

PÄEVAKORD 

1. Ülevaade 2016 aasta eelarve täitmisest seisuga 12. september 2016. 

2. MTB 2017 EMV korraldamine. Valik kahe korraldaja vahel: 1. Jõhvi Rattaklubi  (Tuhamägi); 

2.  A&T Sport  (Valgehobusemägi). 

3. Balti Keti Velotuur  2017 a.  korraldusplaanidest. / A. Tõnissaar 

4. EJL-i poolne hinnang EOK-le, koondise OM-i ettevalmistusest ja esinemisest. 

5. Üldkoosolek 09.11.2016  ja EJL-i juhatuse  valimisreglement. 

6. Delegaatide nimetamine UCI 2016 a kongressile. 

7. Muud küsimused. 

                7.1.     Kokku leppida järgmise juhatuse koosoleku aeg. 

 

 

1. Pp. Ülevaade 2016 aasta eelarve täitmisest seisuga 12. september 2016. 
Eelarvest: 

Tulud perioodil: 296 165 €. 

Kulud perioodil: 316 830 €. 

Raha arvel koos reserviga 43 226 €. 

2016.a. laekunud tulud – kulud: -20 665 €. 

 

TULUD       2016  Täitmine 12.09.16 

1. Riiklik toetus        55 300  97 308 

2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus    80 542  58 590 

3. Kultuurkapitali toetus     40 000   30 500 

4. Hasartmängumaksu nk. toetus    10 000  6 664 

5. Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Audentese treener   3 071 

6. Liikmemaksud      6 000  5 040 

7. Võistluste registreerimismaks    12 000  6 060 

8. Litsentside müük      10 000  8 537 

9. Osavõtumaksud kohtunikud     20 000  13 925 

10. Kindlustused      3 000  3 227 

11. Klubide, sportlaste osalemistasu    5 000  4 615 

12. Muud finantstulud      1 900  12 292 

13. Reklaamitulud      58 000  29 304 

14. Sihtotstarbelised muud toetused    12 000  15 050 

15. Auhinnarahad      0  1 982 



TULUD KOKKU jooksval aastal    313 742 296 165 

 

Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv)       63 891  63 891 

RAHA KASUTADA KOKKU     377 633 360 056 

 

KULUD       2016  Täitmine 12.09.16 

1. EMV korraldamine      36 000  36 142 

2. RV võistlused Eestis      10 300  2 209 

3. Spordiprojektid      12 378  12 636 

4. Koondised       93 300  109 544 

5. Muud tiitlivõistlused (MM, EM, OM)   23 000  34 115 

6. Stipendiumid       18 000  13 500 

7. Üldtegevus       155 519 108 151 

8. Turundusprojektid      400  534 

KULUD KOKKU jooksval aastal    346 519 316 830 

Tulud – Kulud, jooksva aasta     -32 777  -20 665 

Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga   31 097  43 226 

 

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 

 
Lisa 1. Detailne eelarve. 

 

Ettepanek: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Urmas Karlson tegeleb kiiremas korras sponsorlepingutega, mis on veel hetkel 

täitmata. JetOilile tuleb saata arved nii omanikule kui raamatupidajale uuesti. 

ETTEPANEK: (R.Rand). Edaspidi võiks eelarve tabelil olla juures üks lisarida, kus oleks täpselt 

näha ka planeeritavad laekumised (nt reklaamlepingud). 

 

 

2. Pp.  MTB 2017 EMV korraldamine. Valik kahe korraldaja vahel: 1. Jõhvi Rattaklubi  

(Kiviõli Seikluskeskus); 2.  A&T Spordiklubi  (Valgehobusemägi). 
 

Esmane kokkuleppe 2017. aasta MTB krossi EMV korraldamiseks sõlmiti EJL-i sekretariaadi 

ettepanekul Investment Agency Teamiga (Jõhvi Rattaklubiga) käesoleva aasta juunis. Võistluse 

läbiviimise kohaks pakuti välja Kiviõli Seikluskeskust, mis on rajatud vana tuhamäe 

territooriumile. Lisaks sobivale maastikule on olemas kaasaegsele spordikeskusele sobilik 

infrastruktuur koos majutusasutusega. Jõhvi Rattaklubi on ka varasemalt läbi viinud Eesti 

Meistrivõistlusi nii maanteesõidus kui ka maastikusõidus.Vastavalt sellele kokkuleppele 

registreeriti võistlus ka UCI-is 1. juuliks, nagu vastav reglement sätestab.  

 

Augustis pöördus liidu poole A&T Spordiklubi esindaja sooviga korraldada MTB Eesti MV  

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses. Vajalik tahe ja muud võimalused võistluse tasemel 

korraldamiseks on nendel olemas. Koht  võistluste läbiviimiseks koos infrastruktuuriga väga hea. 

 

A&T Spordiklubi nägemus MTB 2017 Eesti meistrivõistlustest: 

Korraldaja: A&T Spordiklubi, Peeter Dedov. 

Korralduskogemus Estonian Cup-i ja mitmete teiste Valgehobusemäe keskuses toimunud suusa-, 

ratta- ja jooksuürituste läbiviimisel. 



Rajameister Alari Kannel. Harrastusrattur, käesoleva aasta MSen3 klassi meister XCO ja XCM.  

Toimumiskoht: Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus.  

Keskuse juhataja, hr. Kalju Kertsmik on avaldanud suurt poolehoidu nimetatud võistluse 

läbiviimiseks. Samuti näeb võimalust, et tänu püsivalt kasutusel oleva XCO raja tõuseb keskuse 

atraktiivsus. Lubab toetada rajaehituseks vajalike materjalide ja tööriistadega. Suusõnaline 

eelkokkulepe on kogu keskuse broneeringuks võistluse nädalavahetuseks. Keskuses olemas kõik, 

mis vajalik mitmepäevase võistluse korraldamiseks. Head pesemistingimused, eeskujulik kohvik 

ja majutus kuni 50-le inimesele. Lähipiirkonnas piisavalt majutusasutusi.  

Tallinnast max 60minuti autosõidu kaugusel. 

Rada ja võistluskeskus: Võistluskeskus on väga kompaktne ja mugav võistlejatele, treeneritele ja 

pealtvaatajatele. Stardialast mõnesaja meetri raadiuses on võistlejad jälgitavad mitmel korral. 

Kaks tehnilist ala asuvad võistluskeskuse lähistel. 

Ringi pikkus 4-4,5km. Rada iseloomustab tõusumeetrite rohkus ja mitme suhteliselt (eelnevatel 

aastatel toimunud meistrivõistluste radade taustal) pika tõusu ja laskumise olemasolu. Kõik 

tänapäevase XCO raja tehnilised elemendid on esindatud. Ohtlikematel lõikudel on nii-nimetatud 

chicken line-d. 

Hetkel raja ettevalmistustöid alustatud pole. Raja põhiplaan on maastikul fikseeritud, suusõnalised 

kokkulepped maaomanikega on olemas. EJL-i positiivse vastuse korral on plaan alustada raja 

ettevalmistusega oktoobris. Kevadel toimuks lõppviimistlus. Võimaluse korral tuleks näiteks 

Team Rattapood Cup-ile anda võimalus ühe kevadise etapi läbiviimiseks. Saaks võistlejatelt 

tagasisidet ja vajadusel rada korrigeerida. 

 

Sisuliselt on mõlemad võistluspaigad väga head ja ka korraldaja pool on mõlemal eeldatavasti 

tasemel.  

 

Põhjus, miks teemat  juhatuses arutluse alla võtta on selles, et tehtav otsus oleks igas mõttes 

rattaspordile ja liidu liikmetele kasulik ja mõistetav.  

 

Arvestama peaks: 

Esialgselt sõlmitud kokkulepe Investment Agency Teamiga (Jõhvi Rattaklubiga) toimus Liidu 

sekretariaadi initsiatiivil ja ettepanekul, vastavalt sellele registreeriti võistlus  õigeaegselt ka UCI-

is. Korraldaja poolne initsiatiiv ei olnud sellel hetkel kõrge,  kui aga pakkumine tehti siis, otsustas 

klubi kaasa lüüa.   

A&T Spordiklubi  otsus ja initsiatiiv üritust korraldada tuli aga klubi enda poolt. Vastavalt klubi 

plaanidele ja inimressursile, kellel oleks aega pühenduda, sobiks just 2017. aasta. Nende 

miinuseks on aga liiga hiline pöördumine oma sooviga Liidu poole, kui registreerimine oli juba 

tehtud.  

Ettepanek: Arutada ja langetada otsus. 

OTSUS: Mõlemad klubid on ettevalmistuste poolest samas olukorras, st peaksid hakkama alles 

rada ehitama. Määravaks saab korraldamise soov. 

Urmas Karlson suhtleb mõlema klubiga otse ning püüab välja selgitada nende motivatsiooni 

võistluste korraldamiseks. Kui Investment Agency Teamiga on hetkel piisavalt motiveeritud ja on 

valmis üritust 2017 aastal vastavalt eelnevatele kokkulepetele läbi viima, siis korraldusõigus 

jäetakse neile. Juhul, kui nad on valmis vabatahtlikult loobuma, siis antakse  korraldusõigus A & 

T Spordiklubile. Investment Agency Teamile võimaldada antud võitluse korraldusõigus taotleda 

2017 aastal.  

 

 

3. Pp.  Balti Keti Velotuur  2017 a.  korraldusplaanidest. / A. Tõnissaar 



Allar Tõnissaar annab ülevaate seni toimunud arengutest Balti Keti Velotuuri traditsiooni 

säilitamisest ja tehtud töödest ürituse toimumiseks 2017. aastal. 

Tänaseks on toimunud nii kriiskoosolek kui ka juba esimene töökoosolek, kus otsustati: 

- Velotuuri korraldamist 2017 ikkagi jätkata 

- Tehtud on ka taotlus UCI  2017. aasta kalendrisse pääsemiseks  

- Eesmärgiks on suurendada projektis osalevate riikide arvu vähemalt neljale, aga 

lõppeesmärgiks on ikkagi 5 riigi koostöö 

- Kohtutud on Soome ja Rootsi võimalike korraldajatega. 

- Läti poolelt on leitud uus korraldaja 

 

Ettepanek: Võtta teadmiseks ja kaaluda millised võiks olla liidu poolsed abistavad tegevused.  

Räägiti: (A.Tõnissaar). Ka sel suvel toimus Balti Keti Velotuur. Võistlusel tuli ette mitmeid 

ebaõnnestumisi, nt eksiti esimesel etapil rajalt kaks korda. Rootsi on järgmise aasta velotuuri 

korraldamist loobunud, kuna ei leia oma riigist korraldajat. Oktoobris toimub esimene koosolek, 

laua taga istuvad Soome, Läti, Leedu ja Eesti. Üheks võimaluseks on saada lisarahastust projektist 

Office2018 (kõik osalevad riigid saavad 100 aastaseks), sest Kultuuriministeeriumid on sellest ise 

huvitatud. Problemaatiliseks on partnerlus Lätiga, kuna puudub nii motiveeritud võistluskorraldaja 

ja samuti puudub Läti riigil endal huvi osaleda antud koostöös. Võistluste korraldamise poole 

pealt ollakse hetkel graafikus.  

KÜSIMUS: (A.Tõnnissaar) Mis saab Euroopa Rattaliidu lepingust, kas peab raha tagasi maksma? 

VASTUS: (M.Lepajõe) Enrico Euroopa Rattaliidust teatas, et leping on endiselt jõus ning raha 

võib kasutada sihtotstarbeliselt. Toetus on 10 000, sisaldab oma riski ehk kui võistlust siiski eit 

oimu, peab raha Euroopa Rattaliidule tagasi maksma. 

OTSUS: Võeti teadmiseks. 

 

4. Pp.  EJL-i  poolne hinnang EOK-le, koondise OM ettevalmistusest ja esinemisest.  
Taustainfona  kiri EOK-lt alaliitudele: 

 

Head alaliidud 

Rio OM on nüüd seljataga ja aeg oleks kokku võtta eelnenud 4 aasta periood ja Rios osalemine. 

 

Sooviksime, et septembri kuus koguneksid alaliitude juhatused ning annaksid hinnangu kogu OM 

ettevalmistuse protsessile ning ka Rio OM tulemustele. Alaliidu juhtkond (president, peasekretär, 

peatreener) saavad antud hinnangu esitada EOK tippspordi komisjonile. Komisjoni esimees 

koondab hinnangud ja esitleb neid täitevkomitee istungil, peale mida annab EOK esindajate kogu 

oma 14.detsembri istungil koondhinnangu meie koondise Rio de Janeiro OM osalemisele. 

 

EOK küsimustiku vastuste ettepanek: 

 

1. Sportlaste 2013-2016 eesmärgid ja nende saavutamine: 

Maanteesõit, mehed:  

OM tsükli  2013 – 2016 tegevuse esmaseks eesmärgiks oli tagada vajalik sportlik ettevalmistus, 

kindlustada vajalikul tasemel võistlustega ja kvalifitseeruda Rio OM-ile vähemalt ühe sportlasega. 

Selleks oli koondise liikmetel vaja osaleda kvalifikatsiooni perioodid 01.  Jaanuar 2015 kuni 31.  

detsember 2015 UCI rahvusvahelistel võistlustel (kaasa arvatud tiitlivõistlused) ja koguda vajalik 

hulk reitingupunkte.  

Eesmärgi saavutamiseks oli mitu võimalust: 

1. Keegi koondise liikmetest omab maailma reitingus individuaalselt vähemalt 1 punkti – annab 1 

koha; 



2. Keegi koondise liikmetest omab Euroopa reitingus individuaalselt koha esimese 200 hulgas  – 

annab 1 koha;  

3. Eesti riik peaks jõudma riikide arvestuses Euroopas reitingus vähemalt 24 parema riigi hulka  - 

annab 2 kohta. 

Eesmärk täideti: Eesti oli 2015. aasta  Euroopa reitingus 20 kohal. Kui maha arvata Euroopa 

riigid, kes kvalifitseerusid esimese kriteeriumi maailma reitingu järgi, siis Eesti kvalifitseerus 

kolmanda riigina Rio OM-ile. Eesti kvalifitseerus OM-ile 2 sportlasega. 

 

Kui esmane eesmärk oli täidetud ja koondis oli  Rio OM-ile kvalifitseerunud, oli järgmiseks 

ülesandeks  maantee grupisõidu ühe ratturi jõudmine esikümnesse. Arvestades Eesti ratturite 

Tanel Kangerti ja Rein Taaramäe viimaste aastate tulemusi, peeti sellist tulemust OM-il 

tõenäoliseks.   

Eesmärk täideti: Tanel Kanget oli grupisõidus 9. 

 

Maanteesõit, naised; 

OM tsükli  2013 – 2016 eesmärgiks oli tagada vajalik sportlik ettevalmistus, kindlustada vajalikul 

tasemel võistlustega ja kvalifitseeruda Rio OM-le vähemalt ühe sportlasega. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitasime eesmärgiks ühe naisratturi jõudmise maailmareitingus 

individuaalselt esimese 100 hulka – annab ühe koha. 

Peamine kandidaat vajaliku koha väljasõitmiseks oli Liisi Rist, kes veel märtsi algul asetses 

reitingus112. kohal. Aprillis ja mais tehti veel pingutusi, et reitingus tõusta, kuid need ei täitnud 

eesmärke. 31. mai seisuga asetses Liisi Rist reitingus 137. kohal, mis ei taganud pääsu Rio OM-

ile.   

Eesmärki ei täidetud. OM-ile ei pääsetud 

Ebaõnnestumise peamise põhjusena võib välja tuua kvalifikatsioonivõistlustel osalenud koondise 

liikmete, kelle ülesandeks oli abistada liidrit Liisi Risti, ebapiisavad kogemused ja ka sportliku 

taseme. Koondis oleks pidanud sellesuunaliselt tegutsema 2015. aasta algusest. Kahjuks nappis 

sellise plaani elluviimiseks ka vajalikke ressursse. 

 

Maastikusõit, mehed; 

OM tsükli  2013 – 2016 eesmärgiks oli tagada ainukesele potentsiaalsele kandidaadile Martin 

Loole vajalik ettevalmistus ja kindlustada osavõtt esmajärjekorras MK etappidest. Nendel osaledes 

oli võimalik korjata suuremas koguses UCI reitingupunkte kvalifitseerumiseks Rio OM-ile.  

Maastikusõidus oli kvalifitseerumisperioodiks 25. mai 2014 – 25. mai 2016. Vaja oli riikide 

arvestuses jõuda reitingus 23. parema hulka -  annab 1. koha.  

Riikide arvestusse liideti antud riigi kolme parima maastikuratturi punktid. Paraku kogus Eestile 

punkte ainul Martin Loo ja see suurendas tema vastutust märgatavalt. 

Martin Loo jõudis tänu  edukale esinemisele UCI reitingus 25. mai seisuga kõrgele 17 kohale, 

kuid sellest ei piisanud riikide arvestuses 23. koha saavutamiseks (Eesti koht 30.).  

Eesmärk ei täidetud. OM-ile ei pääsetud. 

Mittekvalifitseerumise peamiseks põhjuseks oli  vajalike rahaliste ressursside puudumine, mis 

oleks taganud vähemalt kolm liikmelise võistkonna osalemise MK etappidel ja teistel 

reitingupunkte toovatel rahvusvahelistel võistlustel. Paraku pole sel alal ühe sportlasega 

olemasoleva süsteemi puhul OM-ile pääs võimalik. 

 

2. Hinnang EOK poolsele rahastamisprogrammile, selle selgus ja paindlikus. Ettepanekud    

uueks perioodiks; 

EOK rahastamisprogramm perioodil oli selge ja arusaadav, kõikidest lepingutest peeti täpselt 

kinni. Väga positiivne, et eksisteeris fond, mille kaudu oli võimalus eriolukordades täiendava 



toetuse saamiseks. Liit taotles toetust ja seda ka eraldati, näiteks  Liisi Risti võistlusreisidele, kui 

selgus, et 2016. aastal. oli veel väike võimalus  Rio OM-ile kvalifitseeruda. 

Tuleb siiski tunnistada, et EOK toetuste suurused ei ole piisavad, et tagada OM -ile 

kvalifitseerumiseks vajalikele projektidele isegi 35 % katet. 

Kuna rattasport on võistkonna ala siis kuue liikmelisest võistkonnast ühe või kahe OM-i 

kandidaadi toetamine EOK spordiprojektide alt ei taga tulemust. 

Rattaspordi ühe võistkonna kulud aastas oleks kokku minimaalselt 80 000€. 

Kui eesmärk on tegutseda kolmel alal (maantee mehed, maantee naised, maastikusõit), siis oleks 

finantseerimise vajadus ca 240 000€ aastas. 

Positiivne  on uuendus, et toetuste puhul ei kasutata enam nelja aastase tsükli puhul erinevaid 

koefitsiente, mis peale OM-i koheselt langes ja tekitas sellega mitmeid probleeme mängude 

järgsetel aastatel. 

 

Ettepanekuna paluks tulevikus arvestada rattasporti kui võistkondlikku ala ja seega eraldada toetus 

võistkonnale ( 3 – 6 liiget, MTB või maantee) ja oleks rohkem vajadusi arvestav. 

 

3.  Sportlaste taustajõudude osatähtsus, plussid ja miinused. Keskendumine treeneri tööle ja 

peatreeneri tööle eraldi; 

Jalgrattasport on meeskonna ala ja sellest tulenevalt registreeritakse  võistlustele võistkonnad, kus 

on fikseeritud võistkonna arvuline  suurus. Võistkonna koosseisu kuuluvad alati kindlad 

taustajõud: 1. Koondise treener/ manager; 2, Mehhaanik; 3  massöör.  

Olulise tähtsusega on koondise treener, kes kujundab võistkonna strateegia, eesmärgid,  koostab  

olulised treeningplaanide parameetrid ja treeningmahud, arvestades maailmatasemel 

rakendatavaid suuni ja uuendusi metoodikas, suhtleb ratturite isiklike treeneritega ja kooskõlastab 

tegevust. 

Mehhaanik ja massöör  on võistkonnas asendamatud, nendel on kindlad ülesanded ja konkreetne 

vastutusala, eriti võistlustel, kus nende tegevuse kvaliteedist sõltub väga paljus saavutatav 

tulemus.  

Massööri valvkonda rattaspordis kuulub ka sportlaste toitlustamine võistluste käigus ja nendele 

toitude ettevalmistamine.  

Seega nii mehhaanik, kui ka massöör peavad omama ala alale vajalikku spetsiifilist kompetentsi ja 

olulises mahus kogemusi.  

Plussid:  

Täna on meil olemas vajalikul hulgal treenereid, mehhaanikuid ja massööre, kes omavad 

kompetentsi, on aegade jooksul vastavalt koolitatud ja omavad väga suurt praktilist kogemust 

rahvusvahelisel tasandil. 

Miinused:  

Ei suuda tagada Eestis kõigile vajalikku rakendust. Mitmed spetsialistid, peamiselt mehaanikud ja 

kohati ka massöörid teevad tööd välisriikide võistkondade juures. Kuid see on mõnes mõttes ka 

pluss, kuna kogemusi tuleb juurde ja väljund on olemas. 

 

4.  Füsioterapeudid ja psühholoogid. Kaasatus, vajadus; 

Otseselt igapäevasesse tegevusse ei ole vaja kaasata, vajadusel saaksime tellida vastavat teenust. 

 

5.  Vajadusel tooge eraldi välja treeningpaigad ja nendega seonduv; 

Jalgrattaspordi iseärasusi arvestades on peamised treeningpaigad Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa jt 

rattasõidule sobiva maastikureljeefiga regioonid. Oluline, et erialase treeninguga saaks tegeleda ka 

talvekuudel.  

 

6.  Rio 



a. Transport - inimesed, varustus. Graafikud, graafikute paindlikus, saabumise aeg (kas liiga 

vara kohale või liiga hilja) 

Ratturitele sobis EOK poolne korraldus. 

b. Riietus (ametlik ja sportlik). Sellega seotud probleemid 

Riietus oli hea, sellega seonduvaid probleeme polnud. 

c. Kohapealne tegevus ja probleemid 

Kohapealne tegevus sujus plaanipäraselt, lahendamatuid probleeme ei esinenud. 

7.  Hinnang EOK poolsele abile kohapeal tegutsedes 

EOK poolne abi kohapeal oli väga hea. 

8.  Lõpphinnang sportlaste sportlikule sooritusele 

Ratturite sooritus oli vastavuses püstitatud eesmärkidega. Tanel Kangert  9. koht . 

Rein Taaramäe abi meeskonna liikmena tulemuse saavutamisel oli märkimisväärne . 

Hinnang sportlikule sooritusele: Hea. 

9.  Ettepanekud EOK-le 

Arvestada  rattasporti kui võistkondlikku ala. 

 

Tähtajaks on 30.september ja palun saata materjalid martti@eok.ee 

 

Ettepanek: Arutada, kas midagi lisada ja kinnitada esitamiseks EOK-le.  

ARVAMUS: (M.Lepajõe) MTB arvestus võiks olla sarnane maanteerattasõiduga ehk OM-ile 

pääsevad esimesed 100. 

ARVAMUS: (R.Rand) Martin Loo mittekvalifitseerumine OM-ile oli seotud varasema ebapiisava 

rahastamisega. 

OTSUSTATI: Rõhutada edaspidi veel rohkem seda, et rattaspordi näol on tegemist võistkondliku 

alaga, mitte üksikalaga. 
 

 

5. Pp.  Üldkoosolek 09. 11.2016 ja EJL juhatuse valimisreglement. 

Vastavalt juhatuse otsusele on kokku lepitud üldkoosoleku korraldamise aeg 09.11.2016. Kohaks   

konverentsikeskus Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn). 

Üldkoosolek algab kell 14.00. Planeeritud pikkus ca 2 tundi.  

Üldkoosolekule järgneb pidulik õhtusöök, mil autasustatakse hooaja parimaid. Üritus toimub Nordic Hotel 

Forumi restoranis algusega kell 17.00. Orienteeruv lõpp kell 21.00.  

 

Piduliku Ürituse ajakava projekt: 

AJAKAVA 

14.00  Saal valmis ettevalmistusteks 

16:40  Saabumised, tervitusjook II korruse fuajees  

16.50 Avatakse uksed, inimesed kogunevad ja leiavad istekoha.  

 

17:15  Tervitussõnad publikule – Madis Kiviloo 

17.20  Eesti Jalgratturite Liidu endise- ja uue presidendi tervitused  

  

17.30  Aeg söömiseks – salatid  

Meeleolumuusika plaadilt  

18.00  Autasustamine I 

Sportlased 

18.30  Aeg söömiseks – sooja söögi buffet fuajees 

Meeleolumuusika plaadilt 

19.10  Autasustamine II 



 Klubid 

 Treenerid 

 Kohtunikud 

 Koostööpartnerid  

19.30 – 20.30 Meeleolumuusika plaadilt  

20.00  Desserdi buffet (võib varem juba valmis sättida) 

20.30  Meeleolumuusika plaadilt  

21.00  ...sündmus läbi 
 

ETTEPANEK: (J.Toots) Lõpukõne võiks olla 17.30, seejärel toimuks uue presidendi esitlemine ja 

tervitamine 

TEADMISEKS: (R.Rand) Õhtujuhi rollis on Madis Kiviloo. 

 

REGLEMENT EJL-i JUHTORGANITE VALIMISEKS.  eelnõu  21/09/2016 

 

1. Kandidaatide ülesseadmine 

A. EJL-i presidendi valimiseks  

 

1. Kõigil EJL-i liikmetel (63 juriidilist isikut) on õigus seada üles EJL-i presidendi valimisteks üks 

kandidaat, kusjuures:  

EJL juriidilisest isikust liikme nimel saab kandidaadi üles seada juhatus. Esildise saab allkirjastada 

esindusõiguslik isik (kas füüsiliselt või digitaalselt).  

 

2. EJL presidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide esildised peavad olema laekunud EJL-i 

sekretariaati hiljemalt 3 nädalat enne valimisi, st. 19. oktoobri 2016 keskööks.  

 

3. Esildiste vastuvõtt EJL-i presidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta avatakse 26. 

septembril 2016.  

 

4. EJL-i presidendi valimiseks ülesseatud kandidaat peab hiljemalt 19. oktoobriks saatma EJL-i 

sekretariaati kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks EJL-i presidendiks.  

 

 

B. EJL-i kahe asepresidendi valimiseks  

 

1. Kõigil EJL-i liikmetel (63 juriidilist isikut) on õigus seada üles EJL-i asepresidendi valimisteks 

kaks kandidaati, kusjuures:  

EJL juriidilisest isikust liikme nimel saab kaks kandidaati üles seada juhatus. Esildise saab 

allkirjastada esindusõiguslik isik (kas füüsiliselt või digitaalselt).  

 

2. EJL-i kahe asepresidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide esildised peavad olema laekunud 

EJL-i sekretariaati hiljemalt 3 nädalat enne valimisi, st. 19. oktoobri 2016 keskööks.  

 

3. Esildiste vastuvõtt EJL-i kahe asepresidendi valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta avatakse 

26. septembril 2016.  

 

4. EJL-i asepresidentide valimiseks ülesseatud esitatud kandidaat peab hiljemalt 19. oktoobri 

2016 keskööks saatma EJL-i sekretariaati kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks EJL-i 

asepresidendiks.  

 

EJL-i Juhatuse liikmete valimiseks  



 

1. Kõigil EJL liikmetel (63 juriidilist isikut) on õigus seada valimisteks üles  juhatuse liikme 

kandidaadid, kusjuures:  

EJL juriidilisest isikust liikme nimel saab kandidaadi üles seada juhatus. Esildise saab allkirjastada 

esindusõiguslik isik (kas füüsiliselt või digitaalselt).  

 

2. Esildised EJL juhatuse liikmete valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta peavad olema 

laekunud EJL sekretariaati hiljemalt 3 nädalat enne valimisi, st. 19. oktoobri 2016 keskööks.  

 

3. Esildiste vastuvõtt EJL juhatuse liikmete valimiseks ülesseatud kandidaatide kohta avatakse 26. 

septembril 2016  

 

4. EJL juhatuse liikmete liikmeks valimiseks ülesseatud kandidaat peab hiljemalt . 19. oktoobri 

2016 keskööks EJL sekretariaati kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks EJL juhatusse.  
 

 

2. Valimised EJL-i üldkoosolekul kolmapäeval, 09. novembril 2016,  Nordic Hotel Forum 

konverentsikeskuses. 

 

A. EJL presidendi valimine  

 

1. EJL president valitakse nõuetekohaselt ülesseatud kandidaatidest.  

2. Kandidaadid saavad tutvustada oma seisukohti ja tegevuskava kuni 10 minutilises ettekandes 

üldkoosolekul.  

3. Presidendi valimine toimub hääletamise teel 

3.1.  Juhul kui üldkoosolek otsustab salajase hääletamise kasuks kantakse 

presidendikandidaadid valimiseks ühele valimisbülletäänile tähestikulises (perekonnanime) 

järjekorras.  

3.2.  Poolt hääletamiseks tuleb märkida ühe kandidaadi nime ette selgelt eristatav märge (X, 

+, V). Bülletääne, kus on märgistatud enam kui üks kandidaat või ei ole märgistatud ühtegi 

kandidaati või kandidaadi nimi (kandidaatide nimed) on läbi kriipsutatud või muul moel 

rikutud, häälte lugemisel ei arvestata.  

4. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletas enamus osalenud EJL liikmetest.  

 

B. EJL kahe asepresidendi valimine  

 

1. Valitud EJL president esitab üldkoosolekul nimetamiseks kaks asepresidendi kandidaati 

nõuetekohaselt kvalifitseerunud kandidaatide seast.  

2. Kahe asepresidendi nimetamine toimub hääletamise teel.  

2.1. Juhul kui üldkoosolek otsustab salajase hääletamise kasuks, kantakse esitatud 

kandidaadid valimisbülletäänile. Poolt hääletamiseks tuleb märkida kandidaadi nime ette 

selgelt eristatav märge (X, +, V).  

2.2. Nimetatuks osutuvad kandidaadid, kelle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud 

EJL liikmetest.  

3. Juhul kui üks või mõlemad kandidaadid ei saa nõutud häälteenamust, korraldatakse uus (uued) 

hääletusvoor (ud), millele valitud EJL president esitab uue (d) kandidaadi (d) lähtudes käesoleva 

Reglemendi punktist B.1.  

4.  Juhul kui üks või kaks asepresidenti jäävad valimata, korraldatakse uued valimised järgmisel 

korralisel või erakorralisel üldkoosolekul. 

 



 

 

 C. EJL juhatuse liikmete valimine  

 

1. Üldkoosolek otsustab EJL juhatuse liikmete arvu perioodiks 2017 – 2020.a. 

2. Valitud EJL president esitab üldkogule nimetamiseks kandidaadid nõuetekohaselt 

kvalifitseerunud kandidaatide seast. 

3. Juhatuse liikmete nimetamine toimub hääletamise teel. 

3.1.  Juhul kui üldkoosolek otsustab salajase hääletamise kasuks kantakse  esitatud 

kandidaadid valimisbülletäänile.  

3.2.  Poolt hääletamiseks tuleb märkida kandidaatide nime ette selgelt eristatav märge (X, 

+, V).  

4.  Nimetatuks osutuvad kandidaadid, kelle poolt hääletas üle poole  hääletamisel osalenud EJL 

liikmetest.  

5.  Juhul kui üks või mitu kandidaati ei saanud EJL üldkoosolekul nõutud häälteenamust, 

korraldatakse uus (uued) hääletusvoor (ud), millele valitud EJL president esitab uue (d) kandidaadi 

(d) lähtudes käesoleva Reglemendi punktidest C.1. ja C.2. 

6.  Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget jäävad valimata, korraldatakse uued valimised järgmisel 

korralisel või erakorralisel üldkoosolekul. 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

ETTEPANEK: (J.Toots) Reglementi võiks lisada sarnaselt EOK reglemendile, et valituks 

osutunud president võiks ise valida oma meeskonna/koostööpartnerid, kellega ta on motiveeritud 

ka koos töötama. 

KÜSIMUS: (E.Raasuke) Millal saavad klubid teada presidendikandidaadid.  

VASTUS: (U.Karlson) Klubidele saadetavasse meili, kus manusena kaasas reglement, läheb ka 

info, et peale 19. oktoobrit avalikustatakse presidendikandidaadid. 

OTSUSTATI: Juhtorganite valimisreglement tuleks klubidele saata esimesel võimalusel, kõige 

hiljemalt 23. Septembril 2016. 

 

 

6. Pp. Delegaatide nimetamine UCI 2016 a kongressile. 

 

Eesti Jalgratturite Liidust on kutsutud kolm delegaati  Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu 185. 

kongressile.   

Kongress toimub reedel, 14. oktoobril, kell 9:00-12:00, kohaks Al Majlis Auditorium Sheraton 

Grand Doha Resort & Convention Hotel, Doha (Qatar).  

Samal nädalal ja kohas toimuvad ka maanteesõidu Maailma Meistrivõistlused. 

Delegaatide nimed on vaja esitada vastaval vormil hiljemalt 29. septembriks UCI-sse. 

 

Kongressi päevakava: 

 

Rahvusvaheliste föderatsioonide delegaatide registreerimine 

1. Presidendi kõne 

2. Liikmelisusest, erisused 

3. Tegevusaruanne 2015. aastal (finants-, raamatupidamisaruanne) 

4. 2015 majandusaasta aruande ja audit 

5. revisjonikomisjon ja audiitori aruanded 

6. 2017. aasta eelarve 

7. rahvuslike spordialaliitude osamaksed ja liigitus 

8. Ettepanekud muudatusteks UCI põhikirja 



9. Eetika komisjon 

10. Töötasu Komitee (REMCO) 

11. Maailma Meistrivõistluste autasustamine (kommunikatsioon) 

12. Rahvuslike spordialaliitude poolsed küsimused ja ettepanekud  

13. UCI Merit autasud 

14. Muud küsimused 

 

Ettepanek: Otsustada delegatsiooni osalemine.  

TEADMISEKS: Enn Veskimägi loobub Doha reisist. 

OTSUSTATI: Kongressil võiksid osaleda need isikud, kes on sel ajal Dohas olemas. Kindlasti 

osaleb Madis Lepajõe. Võimalusel võiksid osaleda ka Jaan Kirsipuu ja Urmas Karlson.  

 

7. Pp.    Muud küsimused 

7.1.     Kokku leppida järgmise juhatuse koosoleku aeg.  

 

OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub 7. Novembril kell 16.00 aadressil Marja 9, 

Tallinn. Juhatuse liikmetele, kes ei saa sel päeval koosolekul osaleda, võimaldatakse võtta 

koosolekust osa Skype vahendusel. 

 

7.2. MM 

KÜSIMUS: (E.Raasuke) Kes lähevad Dohasse MM-ile? 

VASTUS: (U.Karlason) MM-ile lähevad praeguse seisuga kolm eliitklassi meest - Mihkel Räim, 

Gert Jõeäär, Alo Jakin  ja üks eliitklassi naine Kelly Kalm (oma kuludega). 

4 U23 sportlast - Aksel Nõmmela, Karl Patrick Lauk, Silver Mäoma, Oskar Nisu. 

Kokku 8 sportlast.   

 

7.3. EJL-I võistlusregelement 

ETTEPANEK: (R.Rand) Kuagel ollakse võistlusreglemendiga? Oluline, et kaasatud oleksid kõik 

huvirihmad, pluss kindlasti ka reglemendi töörühma liikmed, kes oskaksid vastata küsimustele. 

ARVAMUS: (A.Tõnissaar) Antud dokument on suur samm rattaspordile. Sellest hoolimata on see 

tekitanud paljudes klubides pingeid, sest treenerid tahavad sportlastega ka välisriikides võistelda, 

aga uus reitingusüsteem hoiaks Eestis kinni. 

ARVAMUS: (U.Karlson) Klubidele on arusaamatu, kuidas hakkab toimima noorte reitingutabel. 

Töörühma poolt pakutud variant soovitab reitingut pidada alates juunioride klassi jõudnud 

sportlastele. Mõistlik oleks kasutada noorte puhul olemasolevat noorte tippspordi rahastamise 

punktitabeleid, mida saaks esitada kohalikele omavalitsustele seoses klubidele toetuste 

eraldamisega. 

ETTEPANEK: (R.Rand) Esimese sammuna oleks vaja jõuda uue võistlusreglemendi 

kinnitamiseni kõigi osapoolte poolt. Järgmine samm oleks juba noorte reitingutabeli edaspidine 

kujunemine. 

ETTEPANEK: Muuta edaspidi kolmas kategooria cycling for all. Eeskujuks võib võtta Rootsis 

toimuva Gran Fondo , kus protokolli ei avalikustata, st kõik võidavad. Protokoll ei peaks olema 

kolmanda kategooria puhul kohustuslik. 

 

 


