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Koosolek toimus 27. oktoobril 2006. a. Tartus, Klubi Tartu Maratoni ruumes, Laulupeo pst. 
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OSALEJAD:   juhatuse liikmed 

Presidendi kt, asepresident Madis Lepajõe 

asepresident   Enn Veskimägi 

       Toomas Saarma 

Raivo Rand 

Evald Pärni 

   EJL peasekretär  Urmas Karlson 

EJL turundusjuht  Hanno Kross 

Maanteekoondise peatreener Toivo Suvi 

KÜLALISED:  Tartu Ülikooli Akad. SK Jüri Kalmus 

   JK Velo   Jaan Veeranna 

   JK Tamme   Harald Osjamets 

   Tartu Maraton juh.esimees Indrek Kelk 

PUUDUSID:  asepresident   Väino Kaldoja 

       Jaan Toots 

       Hardy Rasmann 

   aupresident   Oleg Sapožnin 

 

 

Koosoleku juhataja: Madis Lepajõe 

Koosoleku protokollija: Annika Parv 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Arutelu 17. novembril toimuva hooaja lõpetamise ajakava ja stsenaariumi üle (Hanno 

Kross); 

2. Informatsioon 2007. aasta võistluskalendri koostamisest (Urmas Karlson); 

3. Informatsioon võistluste korraldajate kogu moodustamisest (Indrek Kelk); 

4. EJL arengukava täitmine, ülevaatamise ja täiendamise ajakava (Urmas Karlson); 

5. Ettepanek teemade kohta, mida arutada UCI presidendi Pat McQuaid´iga tema 

külaskäigul Eestisse 2007. a. jaanuaris (Madis Lepajõe); 

6. EJL 2006. aasta eelarve täitmise hetkeseis ja 2007. a. eelarve koostamise ajakava 

(Urmas Karlson); 

7. Ülevaade ja kokkuvõte maanteesõidu MM´ist Austrias (Urmas Karlson);. 

8. Arutelu klubide esindajatega. 
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8.1 Noortega tegelevate klubide tegevust mõjutavad positiivsed ja negatiivsed 

tegurid; 

8.2 Arengusuunad noorsportlaste jõudmiseks tippsporti. 

 

ETTEPANEK: 

Hr. Madis Lepajõe tegi ettepaneku lisada täiendavaks päevakorrapunktiks EJL´i toetuskirja 

andmine Hr. Andrei Filatovile Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlemiseks. 

OTSUSTATI: 

Toetuskirja teema võtta arutlusele peale 7. päevakorrapunkti. 

 

1. Arutelu 17. novembril toimuva hooaja lõpetamise ajakava ja stsenaariumi üle; 
 

KUULATI: 

Hr. Hanno Kross tutvustas 17. novembril toimuva hooaja lõpetamise ajakava ja stsenaariumit. 

Eesti jalgrattaspordi 120. aastapäevale pühendatud üritus toimub Astoria-Palace ööklubis. 

Ürituse eelarve: 

Ruumid Astoria-Palace  5000 

Catering OÜ Adeloone 250 x 147.- 36864 

Vein Astoria-Palace 80pdl x 170.- 13600 

Õhtujuht Mart Mardisalu  6000 

Bänd Raivo Tafenau Trio  12000 

Auhinnad Kõik auhinnad ja meened kokku  20000 

Banner EJL toetajate banner 4x1m 2000 

    

Hindadele lisandub käibemaks   

  Kokku 95464 

 

Eelarve vastab Juhatuse koosolekul nr 3 heakskiidetule. Kas oleks võimalik saada üritusele 

läbi juhatuse kontaktide lisatulu lisaks EJL eelarves ette nähtud kuludele? 

Kümme olulisemat punkti, mis peab olema üritusel kajastatud. Ürituse ametlik osa kestab 2-3 

tundi: 

1. "120 aastat jalgrattasporti Eestis" raamatu tutvustus ja esitlus (meediale teeme sama 

päeva päeval eraldi ürituse)  

2. Rene Mandri EM hõbemedali puhul autasu andmine  

3. Hawaii Expressi maanteekarikasarja võitjate autasustamine (see on kõige 

marginaalsem ja vähemtähtis osa, max 5min)  

4. Aavo Pikkuusi Montreali olümpiavõidust 30 aasta möödumine  

5. 2006. aasta hooaja parimate autasustamine  

6. Sponsorite tänamine  

7. Lennart Root'i fondi laureaatide nimetamine 

8. Jaan Kirsipuu profispordist lahkumine 

 

Täpse ajalise ürituse kava paneme paika koos õhtujuhiga hiljemalt 1. novembriks. 

Treenerite Nõukogu ühine arvamus oli, et peaks meenega meeles pidama 15-20 “pensionieas” 

olulist inimest Eesti jalgrattaspordis. 

EJL sekretariaadi arvamus on, et peaksime piirduma auhindade andmisega olümpiavõitjatele, 

hooaja parimatele ning Jaan Kirsipuule profispordi lõpetamise puhul. Oluline on, et programm 

oleks kiire ja huvitav, mitte see, et võimalikult paljudele anname meene. 
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Mis mahus tänada meenega inimesi ning keda autasustada? Ürituse peaks avama EJL 

presidendi kohusetäitja või EJL aupresident. Sõna võiks anda inimestele erinevate “blokkide” 

või osade ees, vahepeal või järel. Kokku maksimaalselt kümme sõnavõtu erinevate alade 

esindajatelt: juhatus, kohtunikud, korraldajad, sponsorid, olulised inimesed jne. Kes avab 

ürituse ning mis mahus lubada sõnavõtte? Kas toota ja kui, siis mis mahus toota “120” logoga 

meeneid müümiseks. 

 

ETTEPANEK: 

Hr. R. Rand – Teen ettepaneku, et juhatuse ettevõtjatest liikmed kataksid 120. aastapäeva 

tähistamise kulud võrdselt. 

Hr. Enn Veskimägi – Arvan, et oleks ilus pidada meeles 15-20 veterani ürituse raames. 

Hr. Raivo Rand – Tuleks kutsuda kõik korraga välja ja kohe autasustada. 

Hr. E. Veskimägi – HE võitjate autasustamine viia lõpupoole. 

Hr. Madis Lepajõe – Ametlik osa ei tohiks kesta üle pooleteise tunni. 

Hr. Indrek Kelk – Võiks näidata seinale ajaloolisi pilte ilmunud raamatust. 

Hr. Urmas Karlson – profispordi lõpetamise puhul võiks kinkida Jaan Kirsipuule kuldraha, 

mida saab tellida Eesti Pangast. 

 

OTSUSTATI: 

Juhatuse ettevõtjatest liikmed katavad 120 aastapäeva tähistamise kulud võrdselt. 

Otsustati meeles pidada 15-20 veterani raamatuga "120 aastat jalgrattasporti Eestis". 

Otsustati mitte toota “Rattasport 120” logoga meeneid müügi eesmärgil. 

120. aastapäeva ürituse avab EJL presidendi kohusetäitja või EJL aupresident ning peetakse 

maksimaalselt 6-7 sõnavõttu. 

Juhatus tegi ülesandeks Hr. H. Krossile uurida piltide näitamise ja Hr. U. Karlsonile kuldraha 

kinkimise võimalust. 

 

2. Informatsioon 2007. aasta võistluskalendri koostamisest; 

 

KUULATI: 

Hr. U. Karlson tutvustas 2007. aasta võistluskalendri projekti. 

Eelregistreerimine 2007. aasta võistluskalendrisse lõppes ametlikult 15. oktoobriks. 

Registreerimise põhjal on valminud võistluskalendri eelprojekt 53 võistlusega. 

Võistluskalendri eelprojekt kooskõlastatakse treenerite nõukoguga, kohtunike koguga ja 

loodava võistluste korraldajate kogu või initsiatiivgrupiga hiljemalt 15. novembriks 2006. a. 

Peale nimetatud kuupäeva saab tutvuda kalendriprojektiga EJL kodulehel. 

Kooskõlastamist vajavad: 

- Eesti MV alad ja läbiviimise ajad, arvestades rahvusvaheliste tiitlivõistluste toimumise 

- Sobivus EJL kalendrisse 

- Võistlustele omistatavad kategooriad 

- Ajaliselt kattuvate võistlustele vajadusel uute läbiviimisaegade pakkumine 

 

Peale kooskõlastamist väljastatakse arved registreerimise tasude kohta ja sõlmitakse lepingud 

1. ja 2. kategooria võistluste korraldajatega, kus sätestatakse vastastikused kokkulepped, 

kohustused ja täiendavad arveldused (reklaam, kohtunikud, TV, jne). Eraldi lepingud 

sõlmitakse Eesti MV korraldajatega.  

 

Kalendrisse registreerimise tasud: 

 I kategooria 3000.- 
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II kategooria 1600.- 

III kategooria   600.- 

 

Lõplik 2007. a. võistluskalender kinnitatakse jaanuari algul juhatuse koosolekul. 

KÜSIMUS: 

Hr. M. Lepajõe – Kes omistab või kinnitab võistluste kategooriad? Kes otsustab? 

VASTUS: 

H. U. Karlson – Treenerite nõukogu, Kohtunike kogu ja võistluste korraldajate kogu peaks 

otsustama kooskõlastatult. Kui kokkuleppele ei jõua, siis otsustab juhatus. 

KÜSIMUS: 

Hr. M. Lepajõe - Mille alusel juhatus otsustab? 

VASTUS: 

Hr. U. Karlson – Üldjuhul võistlusreglemendi ja eelmise aasta peakohtuniku aruannete põhjal. 

Kriteeriumid kategooria omistamiseks peavad olema selgelt paigas, et juhatuseni jõuavad 

sellised probleemid ainult erandlikel juhtudel. 

 

3. Informatsioon võistluste korraldajatekogu moodustamisest; 

 

ETTEKANNE: 

Hr. Indrek Kelk tutvustas loodava Võistluste korraldajate kogu põhimäärust. 

Põhieesmärk oleks korraldada EJL kalendris olevaid ja teisi Eestis toimuvaid üritusi 

võimalikult hästi.Võistluste korraldajate kogemust on vaja edaspidi ära kasutada teiste 

õpetamisel, võistlustele kategooriate määramisel, ekspertarvamuste saamiseks ning EJL 

võistluste strateegia arendamisel. 

Võistluste korraldajate kogu põhimääruse koostamisel on aluseks võetud kohtunike kogu 

põhimäärus. 

Ametlikku kogu loomist pole veel olnud. Võistluste korraldajate kogu loomine kuulutatakse 

välja 2. novembril algusega 11.00 Tartus, Klubi Tartu Maraton ruumides. Osalema on oodatud 

kõik võistluste korraldajad ja huvilised. 

 

4. EJL arengukava täitmine, ülevaatamise ja täiendamise ajakava; 

 

KUULATI: 

Hr. U. Karlson andis ülevaate EJL arengukava täitmisest. 

EJL arengukava hõlmab perioodi aastast 2003 kuni aastani 2008. 

Käesoleval perioodil ei ole täiendavaid muudatusi arengukavasse sisse viidud ja ei ole esitatud 

ka vastavasisulisi konstruktiivseid ettepanekuid. 

Arengukava töötas välja treenerite nõukogu laiendatud töögrupp 2002. aastal ja see kinnitati 

EJL üldkoosolekul 08. 04. 2003. a. Tartus. 

Arengukava loomisel lähtuti antud perioodi olulistest tegevussuundadest ja nende edasisest 

arendamisest. Üldjuhul on tunnistatud, et olemasolev arengukava on realistlik ja hea. 

Arengukavas olevatest punktidest on valdav enamus täidetud, kuid on ka punkte, mida ei ole 

suudetud osaliselt või täielikult ellu viia.  

Näiteks: 

1.2.  Koolidevahelise võistlussüsteemi käivitamine. (täitmata) 

1.3.  Arendada jalgrattasporti üldhariduskoolides, sidudes see liiklusõpetusega. (osaliselt 

käivitatud) 

1.5. Arendada jalgrattasporti Eesti Kaitsejõududes ja piirivalves aidates kaasa 

võistlussüsteemi käivitamisele: 
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- Kaitsejõudude meistri selgitamine jalgrattaspordis. (pole vajalik) 

- Eesti sportlase lähetamine Armee MM- le. (osaliselt täidetud) 

1.8. ”Roheliste” jt. suurmatkade jõudmine jalgrattaliidu egiidi alla. (täitmata) 

 

Põhjuseks miks nimetatud punktid ei ole ellu rakendatud, on eelkõige huvigruppide vähesus, 

ning sellest tulenev nõrk initsiatiiv ja inimressursi puudumine, sest nende punktide reaalne 

täitmine nõuab tõsist tööd. 

Eeldatavasti on olemas vajadus arengukava ülevaatamiseks ja täienduste tegemiseks. 

Täiustatud arengukava peab ajaliselt haarama juba järgmist OM tsüklit, seega kuni 2012. 

aastani, sidudes selle perioodi Eesti ja rahvusvahelisi prognoositavaid suundi. 

 

Arengukava täiendamise ajakava. 

1. Laiendatud treenerite nõukogu analüüsib ja viib sisse täiendused hiljemalt 30. 

novembriks, koheselt saadetakse eelnõu laiali tutvumiseks klubidele, kohtunike kogule ja 

võistluste korraldajate initsiatiivgrupile. 

2. 15. detsembriks laekuvad täiendused. 

3. 2007.a. jaanuaris vaatab arengukava läbi juhatus. 

4. Arengukava kinnitatakse veebruaris EJL üldkoosolekul. 

ETTEPANEK: 

Hr. M. Lepajõe – Teen ettepaneku kinnitada EJL arengukava aastaks 2007 – 2012 täiendamise 

ajakava, aluseks võtta Hr. U. Karlsoni poolt esitatud projekt. 

OTSUSATI: 

Otsustati kinnitada EJL´i arengukava täiendamise ajakava. 

 

5. Ettepanek teemade kohta, mida arutada UCI presidendi Pat McQuaid´iga tema 

külaskäigul Eestisse 2007.a. jaanuaris; 

 

KUULATI: 

Hr. M. Lepajõe tutvustas UCI presidendi Pat McQuaid´i visiidiga seotut. 

 

OTSUSTATI: 

Juhatuse ettevõtjatest liikmed katavad UCI presidendi Pat McQuaid´i kulud. 

 

6. EJL 2006. aasta eelarve täitmise hetkeseis ja 2007. a. eelarve koostamise ajakava; 

KUULATI: 

Hr. U. Karlson tutvustas EJL 2006. aasta eelarve täitmise hetkeseisu ja 2007. aasta eelarve 

koostamise ajakava. 

 

Ülevaade eelarvest hõlmab majandusaastat kuni septembrini. 

Tulude poolel on täitumine olnud enamjaolt plaanipärane. Riiklikud ja EOK vahendid on 

laekunud vastavalt sõlmitud lepingutele. 

Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitalilt on esitatud projektide toetuseks laekunud 

esialgselt planeeritust 250 000.- EEK enam, kokku 880 000.-EEK. 

Tulude laekumise plussi näitavad ka võistluste registreerimismaksudest- ja litsentside müügist 

saadud tulud. Tulude poolt suurendas oluliselt Hansapangaga sõlmitud toetusleping mahus 

200 000.- EEK, mida eelarves esialgselt ei olnud planeeritud. 

Tulude alalaekumine on võistluste korraldusega seotud tulude osas, mis moodustab kohtunike 

stipendiumi fondi, kuid kindlasti aasta lõpuks see mõnevõrra suureneb. 
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Reklaamitulud on planeeritud eelarves 250 000.- EEK, kuid reaalsed laekumised osutusid 

mõnevõrra väiksemaks, kokku 118 850.- EEK. Seda tingis asjaolu, et varasematel aastatel 

rahvusvahelisele võistlusele EOS Tallinn GP reklaamipinda ostnud EMT muutis oma 

prioriteete. 

Alalaekumised on ka võistlustest osavõtumaksude ja klubide osalemistasude (laagrid, 

võistlused) lõigus. Neid tulusid oli väga raske täpselt planeerida. 

Tulusid laekunud kokku 4 335 955.- EEK, seda on 182 955.- EEK rohkem kui oli eelarves 

planeeritud. 

 

Kulude poolel on enamus lõikudes kulud väiksemad kui oli planeeritud, kokku 71 880.- EEK. 

Mõnevõrra võivad need arvud majandusaasta aruandes muutuda, kuid mitte oluliselt. 

Prognoosida võib ca 150 000.- kasumit. 

Oluliselt vähem kulutusi on tehtud rahvusvaheliste võistluste korralduseks, planeeritud 458 

000.-EEK asemel 250 000.- EEK, mida tingis eelpool mainitud EMT prioriteetide muutus 

reklaami ostu osas. Puuduvate vahendite osas on võistluste korraldajatega saavutatud teised 

kokkulepped. 

Märkimisväärne ülekulu on olnud stipendiumite osas, mis on seotud turunduse väljaarenduse 

projektiga, 180 000.- sellel aastal. 

Ülekulu on ka üldkuludes, mille on tinginud telefoni kulude suurenemine ca 10 000.- EEK 

võrra, samuti kütusekulud on ca 10 000.- EEK võrra suuremad. 

Vähemas ulatuses on eelarvet ületatud posti, kontoritarvete, ruumide rendikulude (koosolekud, 

pressikonverentsid) ja väikevahendite (telefonid, sülearvuti) soetamise osas. 

 

2007. aasta eelarve kujuneb üldmahus 10% suuremaks käesoleva aasta võrreldes ja on 

esialgselt 4 700 000.- EEK. Prognoositav on ka riiklike vahendite kasvu 10-15% võrra. 

Lähinädalatel selgub reklaami- ja toetuslepingute rahaline maht. 

Kulude poolel on kindlasti suurem üldkulude lõik, seda eelkõige turundusjuhi palgafondi- ja 

autoliisingute arvelt (kaks sõiduautot ja väikebuss). 

Kulude pool tuleb suurem ka tiitlivõistlustel osalemise kulude arvelt, kuna osa võistlusi on 

väljaspool Euroopat. Tuleb mõnevõrra suurendada ka Eesti MV korraldamiskulude poolt. 

Eelarve täpsem projekt valmib 15. novembriks, kui on kooskõlastatud koondiste 

spordiprojektid treenerite nõukogus. Selleks ajaks on loodetavasti selgunud ka riiklikud 

toetused. Juhatusele arutamiseks ja kinnitamiseks on eelarve projekt valmis alates 15. 

novembrist. 

 

OTSUSTATI: 

Järgmisel juhatuse koosolekul esitab Urmas Karlson 2007. aasta. eelarve projekti. 

OTSUSTATI: 

Järgmisel juhatuse koosolekul esitab H. Kross ülevaate 2007. aastaks sõlmitud 

toetuslepingutest ning turunduseelarvest. 

 

 

7. Ülevaade ja kokkuvõte maanteesõidu MM´ist Austrias 

 

KUULATI: 

Hr. Urmas Karlson andis ülevaate maanteesõidu MM-ist Austrias, 18. kuni 25. september 

2006. a. 

 

Eesti delegatsioon:  
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• 9 sportlast, keda teenindasid 3 inimest - treener, mehhaanik, massöör; 

• 2 inimest võistlustega kaasnevate asjaajamisteks;  

• UCI kongressi delegaadid 3 inimest;  

• 3 pressi esindajat.  

Kokku 19 inimest. 

 

Kulud: 

Majutus  89 400.- 

Transport ( kütus )  12 000.- 

Toitlustus  11 000.- 

Lennupiletid  60 000.- 

Kulutused kokku  172 000.- EEK. Eelarves 160 000.- EEK  

 

Tulud:  

EJL eelarv  147 000.-  

Silberauto    25 000.- 

Kokku    172 000.- 

 

Sportlikud tulemused: 

Eesmärgid MM-ks olid seatud kõrged. Planeerisime grupisõitudes kohta esikolmikus U-23 

vanuseklassis Rene Mandrile, koht naiste esikümnes Grete Treierile. Meeste eliitklassis 

võistleva Erki Pütsepa jõudmist kolmekümne hulka pidasime ka reaalseks. 

Eraldistardis osalesid ainult U-23 klassi sportlased Rein Taaramäe ja Gert Jõeäär, kelle 

eesmärgiks oli jõuda 20 parema hulka. 

Võistluste käigus suutis Rene Mandri näidata ka seekord head sportlikku vormi ja püsis 

medalikonkurentsis, olles esialgu kaheteistkümnekesi, hiljem kolmekesi peagrupil eest ära 

kuni viimase 10 kilomeetrini, kui jooksikud peagrupi poolt kinni püüti. Seega kadusid ka 

medalilootused. 

Andrei Mustoneni ja Rein Taaramäe eesmärk ja ülesanne oli aidata ja teha Rene Mandri 

võistlus võimalikult kergeks. Ebaõnn tabas Tanel Kangertit, kes kukkus kolmandal ringil 

õnnetult ja murdis parema käe luu. 

Grete Treier oli püstitatud eesmärgile lähedal samuti kuni viimase ringini, mil taktikalises 

positsiooniheitluses tehtud vea tõttu jäi kättesaamatuks liitumine peagrupist eraldunud 

jooksikutega. 

Erki Pütsep andis endast parima, arvestades hetkevormi, mis ei lubanud viimastel ringidel 

konkurentide rünnakutega kaasa minna. Tippvormi ebaõnnestunud ajastamine oli tingitud 

vastavatasemeliste võistluste puudumisest viimases ettevalmistustsüklis.  

Tarmo Raudsepp ja Mart Ojavee sõitsid esimesed 200 km väga aktiivselt, abistades Erkit, 

milleks kulutatud energia sai määravaks viimastel kilomeetritel. 

Eraldistart U-23 klassis oli erakordselt tugevas konkurentsis. R. Taaramäe ja G. Jõeäär on 

esimest aastat selles vanuseklassis ja kõrgete tulemusteni sellel alal võivad jõuda alles paari 

aasta pärast, anne ja potentsiaal on olemas. 

Tulemused: 

M-U23 ühisstart 177 km 

23. Rene Mandri 

90. Rein Taaramäe 

Katkestasid: Andrei Mustonen 

  Tanel Kangert 

  Gert Jõeäär 
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N-Eliit ühisstart 132 km. 

20. Grete Treier 

 

M-Eliit ühisstart 265 km. 

78. Erki Püttsepp 

Katkestasid: Tarmo Raudsepp 

Mart Ojavee. 

 

U-23 eraldistart 

19. Rein Taaramäe 

52. Gert Jõeäär 

 

Muu tegevus. 

EJL delegaatidena võtsid osa 23. septembril UCI kongressist Toomas Saarma, Madis Lepajõe 

ja Oleg Sapožnin. Pressi esindajad olid oma ülesannete kõrgusel ja edastati hulga infot 

võistlustest. 

 

Ilmnenud probleemid: 

Teatava keerukuse kogu võistkonna liikumistes tingis asjaolu, et elamispaik asus 

võistluspaigast ca 20 km kaugusel. Korraldajate poolt olid kõikide riikide võistkonnad 

paigutatud kesklinnast ca 20 km. raadiuses laiali, et vältida ummikuid 250000 elanikuga 

Salzburgis. Pingelisust logistikas tekitasid osaliselt ka võistkonna liikmete erinevad saabumis- 

ja lahkumisajad erinevates lennujaamades, samuti võistluse korralduse iseärasustega 

kaasnevad kohustuslikud liikumised. Nimetatud probleemid ei mõjutanud sportlaste 

võistlusteks ettevalmistust ja osalemist. 

Teatav arusaamatus oli Tanel Kangert`iga, keda korraldajad peale kukkumist ja esmaabi 

andmist haiglas ei toonud võistkondade bokside juurde, vaid jäeti kipsis käe ja võistlusriietega 

1,5 km. eemal oleva finiši lähedusse. 

Kokkuvõttes võib Eesti võistkonna esinemisega rahule jääda. Sportlased näitasid, et on 

võimelised võitlema parimate kohtade pärast ja koostöö võistluse ajal oli hea. Oluline on, et on 

kasvamas võimekas järelkasv. 

ARVAMUS: 

Hr. Toomas Saarma – Delegatsiooni juhil peaks olema eelnevalt ülesanded jagatud ja selged, 

et vältida ebameeldivusi. Peaks olema eraldi autojuht koondise logistika paremaks 

toimimiseks. 

ETTEPANEK: 

Hr. E. Veskimägi – Enne võistlusi tuleks varem kohapeal käia, et kaardistada võistlusrada ja 

elamine ning kohad broneerida. 

OTSUSTATI: 

Enne järgmisi võistlusi ülesanded jaotada ja kirjutada distsipliini eeskirjad. 

 

Täiendav päevakorrapunkt. 

 

Arutleti Pro klubi palvet anda Hr. Andrei Filatovile kodakondsuse taotlemiseks EJL´i 

toetuskiri. 

OTSUSTATI: 

Juhatuse liikmed olid ühisel seisukohal, et hetkel otsuse tegemiseks puudub piisav 

informatsioon Hr. Andrei Filatovi isiku ja tegevuse kohta ning millisele taotlusele soovitakse 
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kaaskirja. Arutada ja otsust vastu võtta on võimalik siis kui on laekunud täiendavat 

informatsiooni (CV ja muu selline). Hr. U. Karlsonile tehti ülesandeks hankida täpsemat infot 

Hr. Andrei Filatovi kohta ja kelle taotlusel peab EJL kaaskirja tegema. 

 

8. Kohtumine jalgrattaklubide Tamme, Velo ja TÜSK´i esindajatega. Kohtumise 

teemad arutluseks: 

8.1. Noortega tegelevate klubide tegevust mõjutavad positiivsed ja negatiivsed tegurid; 

8.2. Arengusuunad noorsportlaste jõudmiseks tippsporti 

 

ARVAMUS: 

Hr.Jaan Veeranna – Põhiliseks valupunktiks on võimaluste puudumine klubide treenerite 

palgafondi suurendamiseks, sellest tingituna täiskohaga töötavate treenerite vähesus. Praegune 

pearahasüsteem ei sobi jalgrattaspordile. Muidu on head treenimisvõimalused. 

Hr. Harald Osjamets – Oleks vaja süsteemi, mis viiks minu ja J. Veeranna sportlased edasi 

parematesse klubidesse. Läbi kontinentaalmeeskonna võiks toimida ka nende klubide 

toetamine, kes toodavad järelkasvu. 

Hr. E. Pärni – Raha tuleks siis anda noortele ja juunioridele. 

Hr. J. Veeranna – Alaliit peaks laiendama U-23 koondist, või siduma seda Kalev Chocolate 

Team`iga. Sealjuures peaks olema ka farmklubi. Tuleks arendada Kalev Chocolate Teami, et 

teha sellest tugevam ja parem tiim nii et kõigil, kelle sportlased sinna siirduvad, klubidel oleks 

kindlustunne. Tingimused peaksid olema paremad. 

 

Peale juhatuse koosolekut toimus Tartu Linnavalitsuses kohtumine Tartu aselinnapea Hr. 

Georg Aher`iga. Kohtumisel tunnustas EJL juhatus Tartu toetust suurvõistluste korraldamisel 

ja klubide arendamisel. Räägiti jalgrattateede planeerimisest, väljaehitamisest ja 

tulevikuplaanidest BMX radade osas. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Madis Lepajõe       Annika Parv 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


