
Eesti Jalgratturite Liit 

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL nr. 7 

Juhatuse koosolek toimus: 26.06.2017 algusega kell 14.00 

Asukoht: Äksi Motell, Voldi küla, Tabivere vald, 49124 Jõgevamaa    

Osalesid: 

Juhatuse liikmed: Raivo Rand, Enn Veskimägi, Sulev Lipp, Siiri Visnapuu, Madis Lepajõe 

Külalised: Rene Mandri, Rein Solnask, Jaan Kirsipuu 

Puudusid: Jaan Toots, Hannes Kägu, Erkki Raasuke 

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Meema 

Koosolekut juhatas: Raivo Rand 

Protokollija: Reti Meema 

 

1. Pp. Viimase koosoleku  otsuste täitmisest 

 

Viimasel juhatuse koosolekul võeti 12. päevakorras olevast punktist vastu otsuseid 6 punktis. 

Ülejäänud päevakorra punktid olid informatiivsed. 

 

Vastu võetud otsused: 

1. Pp. Võeti vastu kaks uut klubi EJL-i liikmeskonda, Viimsi Sport MTÜ ja Trismile. Kokku 65 liiget.  

2. Pp. 03.06.2017 toimuva BMX EMV peakohtunikuks määrati Matis Mugra, 04.06.2017 toimuva 

BMX võistluse King of Tallinn tehniliseks delegaadiks määrati Kuldar Põder. Võistlustel olid 

määratud isikud ametis. 

3. Pp.  U. Karlson, R. Mandri ja J. Kirsipuu arutavad 2018. aasta noorte võistluse võimalikud ajad 

omavahel läbi mida lülitada Eesti, Läti, Leedu koostööprojekti. Otsus võetakse vastu järgmisel 

juhatuse koosolekul 26. juunil.  

4. Pp. 2017 aasta tööplaani osas võtta info teadmiseks ja avaldada see EJL kodulehel. 

9. Pp.  Eraldada stipendium Kaja Maltsale, Lia Rannametsale, Mihkel Nanitsale ja Raimo 

Ronimoisile. Stipendiumi väljamakse 2017. aasta jooksul. Esimene väljamakse toimub  juuli algul, 

teine novembri algul 2017. 

11. Pp. Kinnitati riiklik noorte tippspordi toetuste jaotus noortega tegelevatele klubidele 2017. aastaks. 

Väljamakseid ei ole veel teostatud. 

 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

 

2. Pp. Eelarve täitmine seisuga 31 mai 

Eelarve täitmine on esitatud raamatupidamisest väljavõtte alusel seisuga 31. mai 2017.   

Laekumisi perioodil: 218 121€ 

Väljaminekuid perioodil: 168 359€ 

Tulude kulude vahe: 49 761 €  

Raha arvetel SEB pangas 17 826€   

LHV pangas 50 586,48€      

Kokku 68 412,48€ 

  

TULUD      . 2017  Täitmine 31.05.17 

1. Riiklik toetus       85 651  76 835 

2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus    95 641  43 578 

3. Kultuurkapitali toetus     65 000  30 000 

4. Hasartmängumaksu nk. toetus    20 000  7 750 

5. Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Audentese treener 4 095  2 237 

6. Liikmemaksud      6 200  7 640 

7. Võistluste registreerimismaks    16 992  2 168 

8. Litsentside müük      10 000  7 912 

9. Osavõtumaksud kohtunikud     20 000  318 



10. Kindlustused      3 500  3 871 

11. Klubide, sportlaste osalemistasu    5 000   

12. Muud finantstulud      14 000  7 728 

13. Reklaamitulud      53 000  21 650 

14. Sihtotstarbelised muud toetused    15 000  6 353 

TULUD KOKKU jooksval aastal    414 079 218 121 

    

KULUD      . 2017  Täitmine 31.05.17 

1. EMV korraldamine      36 600  2 820 

2. RV võistlused Eestis      20 000   

3. Spordiprojektid      22 000  9 441 

4. Koondised       137 500 79 454 

6. Stipendiumid       19 000    

7. Üldtegevus       176 636 76 644 

8. Turundusprojektid      600   

KULUD KOKKU jooksval aastal    412 336 168 359 

 

Lisa 1 detailne eelarve 

Lisa 2 kasumiaruanne 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

 

3. Eesti, Läti, Leedu  koostöö noorte maanteevõistluste korraldamisel. 

 

Viimasel koosolekul jäi lahtiseks Läti ja Leedu rattaliitudele tehtav Eesti poolne ettepanek noorte ja 

juunioride võistluse korraldamise võimalikes kuupäevades. Juhindudes juhatuse otsusest, Rene 

Mandri, Jaan Kirsipuu ja Urmas Karlson arutasid võimalikku ajavahemikku ja pakuvad välja 4 

etapilise võistluse perioodil  7.– 10. juuni 2018. Võistlused algavad Otepäält, kus toimub 2 etappi , 3. 

etapp Ülenurmel ja 4. etapp lõpeb Jõgeval. Korraldajaks oleks jalgrattaklubi Peloton. Võistlused on 

avatud Balti riikide võistkondadele. 

Ettepanek on kooskõlastatud ka Läti rattaliidu presidendi Igo Japins`iga 

Võistlused Balti riikides toimuksid 2018. aastal järgnevatel aegadel: 

21-24.04  Leedu 

07-10.06 Eesti   

31.08-01.09 või 07.-08.09 Läti 

 

ETTEPANEK:  Kinnitada 4 etapiliseks noorte ja juunioride võistluseks ajavahemik 07. –10. juuni 

2018. 

KOMMENTAAR (R. Mandri): Tuuri lõplik formaat sõltub rahastusest. Hommikul toimuks 

juunioride sõit ja pärastlõunal rahvasõit. Planeeritud kuupäevad oleks vaja lukku panna juulikuu 

jooksul, et saaks hakata suhtlema võimalike koostööpartneritega toitlustuse, majutuse ja muu osas. 

Osaleksid vanuseklassid M16 ja vanemad. 

KOMMENTAAR (U. Karlson): Suhtlesin Läti rattaliidu presidendi Igo Japinsiga ja kuupäevad 

sobisid ka neile. 

KOMMENTAAR (R. Rand): Tuleb kooskõlastada veel Läti ja Leedu Jalgratturite Liidu 

presidentidega. Osalema võiks kutsuda kindlasti ka rootslasi, soomlasi ning venelasi. 

OTSUSTATI: 7.-10. juuni 2018 broneerida võistlusele EJL-i kalendris. 
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4. Pp. Audentese  Spordigümnaasiumi  treenerit ja tööandjat puudutavad uuendused 

 

EOK - l ja alaliitudel on omavahelises lepingus punkt, mis puudutab Audenteses õppivate sportlaste 

treenerite palkade maksmist. Enne uue lepingu sõlmimist, toimub vana lepingu alusel viimane makse 

augusti  kuu eest. 

EOK  soovib saada selles küsimuses EJL  seisukohta, enne uue lepingu sõlmimist  järgmiseks 

õppeaastaks 2017-2018. 

Palutakse anda nendel alaliitudel märku, kes ei soovi oma ala Audenteses tegutsevate treeneritega olla 

töösuhtes ja eeldavad, et Audentes võtab nad oma palgale.  

Täna liigub vastav palgaraha Audentesest EOK – le, sealt Liitudele edasi treeneri palgaks. 

Kui treener oleks Audentese palgal, siis raha liigub otse treenerile. Mis tundub olevat mõistlik. 

Tänase korralduse puhul ei ole üheselt mõistetavad treeneri  vastutussuhted kasutatavate ruumide, 

materjalide, varustuse osas, samuti kooli õpetajate ja treenerite eesmärgid ja koostöö ei ole selgelt 

reguleeritud.  

Seniste kokkusaamiste ja arutelude käigus on olnud läbiv joon, et Audentese Spordikooli treener peaks 

saama palka sealt kus asub tema töökoht, treeningrühm ja vastavad ruumid ja inventar.  

EOK pakub välja alaliitudele kaks varianti: 1. Jätkata samade põhimõtetega, spordikooli treener on 

alaliidu palgal; 2. Sõlmitakse 3 poolne leping EOK, Alaliit, Audentes treeneri palkamiseks. Treener 

vormistatakse tööle Audentese Spordikooli. Selline süsteem toimis ka neli, viis aastat tagasi. 

 

ETTEPANEK: Otsustada milline EOK poolt pakutud  ettepanek oleks mõistlik ja Liidule kasulik.  

OTSUSTATI: Juhatus otsustas, et EJL-il pole midagi selle vastu, kui sõlmitakse kolmepoolne leping 

EOK, EJL-i ja Audentese vahel. Enne augustis sõlmitavat lepingut soovib juhatus lepingu põhjaga 

veel tutvuda. 

 

5. Pp.  EJL kodulehe arendusest, tähtajad, hinnad 

 

Siiri Visnapuu andis ülevaate kodulehe kujunduse arengutest. 

Töögrupi poolt läbiviidud nelja koosoleku tulemusena ollakse arvamusel, et loodaval kodulehel on 

vastavate liideste abil seotud kaks olulist moodulit.  

 

1. Reitingusüsteemi moodul, koostab ABC kompuuter (Aivo Maripuu) 

Vastav moodul praktiliselt valmis. 

Maksumus:  

Programmi väljatöötamine 1500€  

Reitingu koostamiseks andmete sisestamine ja süsteemi täiendamine 150€ kuus (9 kuud 1350€)  

Programmi lõplik viimistlemine ja vigade parandamine ca 1000€ (tasumine 2018. aastal). 

Kokku 3850€ 

 

2.  Infosüsteemi  moodul, koostab Sportos  (Raimo Alaküla) 

Sportos infosüsteemi tutvustus 

Sportos infosüsteem on võistluste korraldamiseks mõeldud infosüsteem, mille kasutajateks on 

võistluste korraldajad, ajavõtjad, spordiklubid ja teised osapooled, kes on võistluste läbiviimisega 

seotud.  

 

Infosüsteemi võimalused: 

• Võistlussarjade haldus 

• Võistluste haldus 

• Distantside haldus 

• Stardinimekirjade haldus 

• Registreerimine (hinnakirjad, registreerimise etapid, registreerimise paketid, arved 

registreerimise eest jne) 

• Tulemuste haldus, koondtulemuste haldus 

• Uudiste haldus 



 

Koostöös EOK-ga oleme loonud lahenduse, mis võimaldab korraldajatel lisada võistlused kesksesse 

infosüsteemi. Infosüsteemis olevad võistlused liiguvad automaatselt EOK liigume.ee kalendrisse. 

Analoogset lahendust oleks võimalik kasutada ka EJL-i võistluskalendri loomiseks. 

 

Projekti kirjeldus 

Eesmärgiks on luua EJL-le süsteem, kus info liikumine erinevate osapoolte vahel oleks võimalikult 

lihtne ja kiire. Niipalju kui võimalik tuleb protsessid automatiseerida.  

 

Projekti võib jagada kolmeks osaks: 

• Litsentside müük 

• EJL infosüsteemi teenus 

• Võistluste korraldamise infosüsteemi teenus 

 

Litsentside müük 

Süsteem, mis võimaldab EJL-il müüa erinevaid litsentse (hobirattur, eliit jne).  

 

Protsessi kirjeldus: 

1. Ostukorvi lisatakse litsentsisoovid (ratturi nimi, isikukood, telefon, e-post, elukoha aadress, 

klubi, litsentsi pakett) 

2. Toimub litsentsi(de) eest tasumine pangalingi vahendusel või ülekandega 

3. Pärast raha laekumist loob süsteem automaatselt litsentsi(d). Igal inimesel on alati üks ja sama 

litsentsi number. 

Litsentside andmed kuvatakse välja EJL koduleheküljel. 

Litsentside andmeid vajavad võistluste korraldajad, reitingusüsteem, ajavõtjad. Nende jaoks oleme 

loonud masinloetava liidese, mille kaudu nad saavad litsentside andmeid küsida. Litsentside andmeid 

saab küsida, kas isikukoodide või litsentsinumbrite alusel. 

 

EJL-i infosüsteemi teenus 

• Kasutajate haldus (personaalsed kasutajakontod EJL-i inimestele) 

• Võistluste haldus, EJL-i kalender 

• Klubide haldus 

• Litsentsid, litsentsipaketid 

• Tulemused (ajavõtjad laevad ise tulemused üles, tulemused kuvatakse EJL lehel ja tulemusi 

kasutab reitingusüsteem) 

• Masinloetavad liidesed (seda on vaja selleks, et erinevad osapooled saaksid automaatselt infot 

vahetada. Iga osapool saab oma personaalse API key, mille abil saab andmeid kesksest 

süsteemis küsida) 

• Erinevad väljundid uuele kodulehele (litsentsid, litsentside müük, klubide/liikmete nimekiri, 

EJL võistluskalender, tulemused) 

• Varukoopiad andmetest 

• Kasutajatugi 

 

Teenuse maksumus 

Pakutav teenus koosneb kolmest osast: 

• Litsentside müük - 9% litsentside maksumusest (aastas ca 900€) 

• EJL infosüsteemi teenus - 200 EUR/kuus  ( aastas 2400€) 

• Võistluste korraldamise infosüsteemi teenus - sõltuvalt võistluse suurusest 5% kuni 9% 

registreerimistasust ( aastas ca 300€ ) 

 Kokku: ca 3200€ 

 

Ajakava 

1. etapp - litsentsid ja liikmesklubid, tähtaeg juuli 2017 

Litsentside andmeid vajavad ajavõtjad, registreerimissüsteemid, reitingusüsteem. Seega tuleks esmalt 

kasutusele võtta uus litsentside süsteem, kuna see annaks kõige suuremat võitu võrreldes praeguse 

protsessiga.  

 



Selleks on vaja: 

1. Sisestada süsteemi kõik hetkel kehtivad litsentsid (teha importer, mis impordib andmed 

näiteks Exceli failist) 

2. Sisestada süsteemi spordiklubid/liikmed 

3. Litsentsi ostes peab saama valida rippmenüüst ainult õigeid klubisid (hetkel on vabatekst) 

4. Litsents väljastatakse pärast seda, kui klubi on kinnitanud, et isik kuulub antud spordiklubisse 

 

2. etapp - tulemused, tähtaeg: 1. august 2017 

1. Tuleb luua ajavõtjale dokumentatsioon selle kohta, et milliseid andmeid me temalt ootame ja 

kuidas ta saab andmeid edastada 

2. Ajavõtjad peavad saama tulemusi importida failist süsteemi 

3. Ajavõtjatel peab olema võimalus saata tulemusi infosüsteemi üle masinloetava liidese 

4. Reitingusüsteem peab saama tulemusi küsida infosüsteemist 

 

3. etapp - väljundid kodulehele, tähtaeg 1. september 2017 

1. Liikmesklubide väljund kodulehele 

2. EJL võistluskalendri väljund kodulehele 

NB! Enamik protsesse saaksime sügiseks toimima, kuid tuleb arvestada sellega, et osapooli on palju 

ning uue süsteemi juurutamise käigus võib tulla ette igasugu ootamatusi. 

 

Andmete kuuluvus 

Sportos pakub tarkvaralist platvormi, mis võimaldab andmete lihtsamat/efektiivsemat töötlemist. EJL-

i töötajate poolt sisestatud või EJL-i kodulehe kaudu sisestatud andmed kuuluvad EJL-ile. Võistluste 

andmed, registreeringud, stardinimekirjad, tulemused kuuluvad võistluste korraldajatele. Andmed 

kuuluvad ka edaspidi samadele isikule, kellele need on ka seni kuulunud. 

 

3. Koduleht 

Kodulehe tehnilise poole ja disaini teostab firma Medi Keep (Kerti Alev) 

 

Hinnapakkumine: 

 

Wordpressi installatsioon ja moodulite seadistused   550 

Kodulehe kujundusmall ja seadistused     360 

Sisuhaldus (vana lehe sisu ümber tõstmine, uuega kohandamine) 960 

Poemootori ja kujunduse seadistamine     730 

Kalendrimootor ja seadistamine     59 

        Kokku 2659 + KM 

 

Ajaplaanist. Kuna tegu on pikaajalise projektiga siis esimene etapp augustis ja veeb avalikuks aasta 

lõpus. 

Tasumine: Ettemaksu arve 50% enne tööde alustamist ja 50% kui põhitööd on tehtud. 

 

 

Kogu projekti maksumus 2017 aastal  

ABC kompuuter     2850€ 

Sportos  (infosüsteemi teenus 6 kuud x 200)  1200€ 

Medi Keep (koduleht)     2659€ 

    Kokku   6709€ + KM 

 

ETTEPANEK:  Otsustada millised valdkonnad jääks Sportose infosüsteemi hallata ja millised EJL 

kodulehe hallata.  Sportose infosüsteem võiks hallata litsentside väljastamised, võistlustele osalejate  

registreerimised ja tulemused. Liidu hallata läbi kodulehe jääks kalendrisse võistluste registreerimine 

ja klubide registreerimine. 

OTUSTATI: Panna kodulehel eraldi Eesti rattarajad. Muuta sõna rada eestipärasemaks. Kõik 

distsipliinid peaksid olema kergesti leitavad. Igal distsipliinil peaks olema nõustajaks oma ala 

spetsialist, kes sisu üle vaatab.  

OTSUSTATI: Reitinguga tegeleb Aivo Maripuu. 



OTSUSTATI: Infosüsteemi moodulist läheb Sportosele litsentsid ja võistlustele registreerimine. 

OTSUSTATI: Esimene versioon uuest kodulehest võiks olla üleval oktoobrikuuks. 

 

6. OM alade Eesti meistrivõistluste korraldamisest 2018  

 

Eesti meistrivõistluste OM alade korraldamiseks 2018 aastal on Liitu edastatud järgmised  taotlused: 

- 20 – 22 juuni, Eesti MV maanteesõidus . Eraldistart viiakse läbi Muhumaal 20. juulil kõik 

klassid,  grupisõidud Kuressaares 21. juuli NE,NU,NJ, MJ, Seeniorid. 22. Juuli  ME,MU 

Taotluse esitas Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking, Riho Räim. 

- 01 Juuli, Eesti MV BMX krossis. Toimumiskoht Tartu, Tähtvere.  Taotluse esitas 

Jalgrattaklubi Velo, Jaan Veeranna.  

- 21 – 22 juuli , Eesti MV MTB XCO; DHI. Toimumiskoht Kiviõli Seikluspark. Taotluse esitas 

Pro Jalgratturite Klubi, Allar Tõnissaar ja Paul Nestor. 

- 13-14 oktoober, Cyclo - Crossi Eesti MV, mis ei ole  OM ala, on esitatud taotlus 

korraldusõiguse saamiseks spordiklubi Spordipartner, Jüri Savitski. Võistlus Toimuks Saue 

vallas Koidu külas. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada Eesti MV kuupäevad ja korraldajad vastavalt esitatud taotlustele. 

OTSUSTATI: Kinnitada Riho Räime poolt pakutud kuupäev 20-22 juuni. 

 

6.1 Lepingute vorm ja nõuded EMV OM alade korraldajatele 

Eesti meistrivõistluste korralduselepingu  vorm  lisa 3. Lisa 3.1 

 

ETTEPANEK: Kinnitada EMV korralduslepingu vorm. 

KOMMENTAAR (S. Lipp): Leping võistluskorraldajatele koos lisadega on koostatud ja vajab 

kinnitamist. 

OTSUSTATI: Koostada võistluskorraldajatele lisana autasustamistseremoonia juhend. Kindlasti 

peaks olema seal kirjas poodiumi mõõdud, hümn jne. Leping koos lisadega saata võistluskorraldajatele 

kommenteerimiseks laiali, kommenteerimiseks aega nädal. 

OTSUSTATI: Auhinnatseremoonia ja võistluste registreerimine seoses meistrivõistlustega jääb 

edaspidi EJL-i vastutada. 

 

7. Pp. Kokkuvõte 03.06 toimunud BMX  noorte Eesti MV-st 

 

Rein Solnask andis ülevaate Spordiklubi Airpark korraldatud EMV –st.  

Väljavõte BMX-krossi noorte EMV-te kohtunike kogu esimehe hinnangust. 

 

Võistlused möödusid oodatul tasemel ja erilisi intsidente või ka tagasilööke võistluste käigus ei 

esinenud. EJL-i poolt viimasel hetkel peakohtunikuks nimetatud M. Mugra andis antud olukorras oma 

parima ja meistrid said välja selgitatud.  

Omalt poolt lisaksin veel mõned märkused. 

1. Veelkord toonitatuna - EMV-sed vajavad oma juhendit, see on olnud reegliks aegade algusest. Selle 

valmimisele aitavad kaasa nii korraldaja kui peakohtunik. Tiitlivõistluste juhendi põimumine 

igasuguste muude külavõistluste juhendiga on viinud oodatult asjad sinna suunas, et kodulehel nähtav 

EMV-te protokoll on ilma kohustusliku pealdiseta ja tõlgendatav kui II Peetri BMX-Mängude raames 

toimuva jõukatsumisena. Peakohtunikul paraku ei õnnestunud enam midagi muuta. 

2. BMX-krossi eelsõitude e moto`de tulemused peavad saama infotahvlil avaldatud pärast sõitu loetud 

minutite jooksul, et esindajad saaksid vaidluste tekkimisel 15 min jooksul esitada protestid. Kuna seda 

laupäevasel võistlusel ei juhtunud, siis protestide esitamisvõimalused kadusid. Selles valguses tuli 

ilmsiks üks juhtum, kus Peetri Mängude raames 3-nda koha auhinda oodanud tüdruk jäi sellest ilma, 

sest korraldaja oli otsustanud v/klasside koosseisusid juhendis sätestatule muuta (G7 arvestusse toodi 
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juhendiväliselt G8 klassi tüdruk). Siin oligi probleemiks see, et võistluspäeva raskuskese oli suunatud 

Peetri Mängudele, mitte EMV-tele. 

3. Kuigi võistlusi teenindas peaasjalikult Läti kohtunike meeskond, siis lisaks Matisele oli kohtunike 

koosseisu vähesuse tõttu kaasatud vähemalt üks eesti rahvusest kodanik. Paraku polnud tal kohtuniku 

litsentsi ja vanuse poolest jäi ta teismelise ikka, kuigi opereeris suhteliselt olulisel positsioonil - starteri 

rollis, kus tema juhtida oli mitte väheohtlik pneumaatiline stardiatribuutika. 

04.06 toimunud võistlusel King of Tallinn oli EJL poolt saadetud tehniline delegaat Kuldar Põder, 

kelle sõnul võis korraldusega üldjoontes rahule jääda, mis oli  tema hinnangul eelmise aastaga parem, 

kuigi tänavu polnud tegu UCI kategooria võistlusega. 

Mõned kitsaskohad  olid  siiski aruandes välja toodud. Paraku on loomulik, et igal võistlusel neid  

siiski esineb ja edasise arengu huvides peab ka need ära näitama, et oleks, millest tulevikus hoiduda 

või teisiti teha. Sedamoodi talitavad ka kõikide teiste distsipliinide peakohtunikud oma aruannete 

koostamisel. 

Rein Solnask viibis koos  juhatuse liikme Hannes Käguga samuti sel võistlusel. Suuremaks puuduseks 

Rein Solnaski arvates oli esindajate koosoleku puudumine. Üldiselt peavad muude distsipliinide 

korraldajad, kohtunikud ja klubide esindajad antud koosolekut väga tähtsaks võistluseelseks 

kokkusaamiseks, sest sellel annavad korraldaja ja peakohtunik edasi antud ürituse raames kohaldatava 

kogu olulise informatsiooni. Kahjuks seda 4. juunil ei näinud, isegi mitte asjaosaliste tutvustamist. 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks 

ETTEPANEK: R. Solnask tegi ettepaneku, et edaspidi võiks EMV toimumisega seonduva otsustada 

BMX kohtunike ja treenerite nõukogu vastavalt UCI reeglitele.  

Edaspidised lepingud võistluskorraldajatega peaksid taolised tõrked välistama. 

OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 

8. Pp.  Baltic Chain Touri korraldusest 2017 

 

Raivo Rand andis ülevaate Baltic Chain Tour-ist. 

BCT 2017 hetkeolukorrast. 

- Hetkeseisuga on kaasatud 4 riiki ja etappi 

 Programm: 

24.08. 1 etapp Vilnius – Panevezys kusagil 160 

Seejärel ülesõit Jelgavassse kusagil 140 km 

25.08. 2. etapp Jelgava – Sigulda 170 km 

Seejärel ülesõit Tartusse 180 – 200 km 

26.08. 3. etapp velotuuri pikim Tartu – Tallinn 220 km 

Ööbimine Tallinnas 100 m finiši paigast ehk siis Pirita Velodroomi vahetus läheduses. 

Pidulik start ERMI eest 

27.08. hommikul laevaga Soome 

Soome on palunud lisada laevapiletite kulud katteks 3500€ üldkulude hulka jagamiseks 4 riigi vahel, 

olles ise sealjuures ka sellest summast nõus maksma neljandiku. Tegelik kogumaksumus on 

arvestuslikult 7-8000 eurot. Läti ja Leedu sellega nõus ei ole. 

27.08. Helsinki – Porvoo – Helsinki kusagil 165 km /finiš Helsinki velodroomil. Pidulik start aga 

otse sadamast 

- Velotuuri kogu pikkus on üle 700 km 

-  Plaan on toota kolmest etapist otseülekanded, ning näidata neid nii BCT kodulehel eestikeelse 

häälega ja kõigi kolme Balti riigi Delfides emakeelsetena + Soome kusagil oma lehel samuti 

emakeelsena. Leedu selles projektis ei osale ! 

- Kutsutakse maksimaalselt 20 võistkonda /Tiimi suurus (6 võidusõitjat + 3 teenindavat) 

- Korraldavad riigid omavad õigust korraldajate kulul väljapanna 2 võistkonda  

(kui ise ei komplekteeri 2-e võistkonda , siis võimalik pakkuda keda on nende huvides siia kutsuda). 



Korraldajad on väga huvitatud, et oma riiki esindaks ka paar nimekat sportlast, sest siis on nii publikul 

kui ka kohalikul meedial kellele kaasa elada. Vastasel juhul me uudistekünnist ei ületa ja projekti 

müümine järgnevatel aastatel sponsoritele taas raskendatud. 

- Perspektiivist: 

2018 on BCT ka EW100 aastapäeva tähistamise projektide kõlbulikuks valitud ja loodame seetõttu ka 

suuremale toetusele 

- Suurema toetuse korral loodame teha Eestis 2 etappi 

- Tallinn oleks vaja suuremalt appi tõmmata 

- Prpjektiga loodab ühineda ka Valgevene. Täna on nad toetamas Läti etappi ja sellega koos ka 

n.ö pääsu 2018 aastaks ürituse programmi (Lisa etapp Leedu külje all). 

- Peab otsustama kas see võiks poliitikute silmis osutuda miinuseks või hoopis trumbiks . 

BCT peakorraldaja 

Allar Tõnissaar 

 

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks. 

OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks. 

 
 

9. Pp. Delegaatide määramine UCI kongressile 21. september, Bergen, Norra. 

21, septembril Bergenis toimuvale UCI kongressile saad Eesti Jalgratturite Liitu esindada kuni 3 

delegaati. 

Kongress toimub Bergenis Radisson Blu Rojal Hotellis. UCI edastab liikmetele täpsema 

informatsiooni koos materjalidega augusti kuus. Septembri algul peab EJL kinnitama 

akrediteerimiseks osalevate delegaatide nimed. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada delegaadid esindamaks EJL-i UCI kongressil. 

OTSUSTATI: EJL esitab delegaatideks Raivo Randi, Madis Lepajõe ja Sulev Lipu. Enn Veskimägi 

osalemine hetkel lahtine, täpsustab esimesel võimalusel. 

 

10. Pp.  Muud küsimused.  

 

 10.1. Ülevaade maanteekoondise  osalemisplaanidest EM ja MM maanteesõidus 

EM toimub Taanis, Herning  02. - 06. august. Osalevad juuniorid, U23 ja eliit. 

MM toimub Norras, Bergenis 17. – 24, september. Osalevad juuniorid, U23 ja eliit. 

 

Jaan Kirsipuu andis ülevaade koondise EM-il osalemisplaanidest. U23 osaleb suure tõenäosusega 

täiskoosseisus. ME täiskoosseisus ei lähe. Juunioridest läheb EM-ile 3-4 ratturit. Naistest osaleb 

ilmselt Kelly Kalm. Nimekirjad peab esitama 15. augustiks 

ETTEPANEK: Kinnitada koondise koosseisud EM ja MM maantesõidus. 

OTSUSTATI: Juhatus kinnitab EM-i nimekirja juuli keskel.  

Jaan Kirsipuu andis teada, et MM-il osaleb juunioreid ilmselt 3. Eliidist osalevad Rein Taaramäe, 

ilmselt ka Alo Jakin ja Mihkel Räim. 

 

10.2. Järgmise koosoleku aja kinnitamine.  

Eelnevate kokkulepete põhjal toimub koosolek 30. august kell 16.00. Rand  &Tuulberg 

kontor.  

OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub kolmapäeval, 30. augustil kell 16.00 

Rand&Tuulberg kontoris. Kinnitatakse ühtlasi MM-i koondise nimekiri. 

 


