
 

EESTI JALGRATTURITE LIIT 

 

VÄLJAVÕTE EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLLIST NR. 7 

 

 

Koosolek toimus 12. aprill 2005. a. Tallinnas, AS Silberauto ruumes, asukoht Järvevana tee 11, 10314 Tallinn, 

algusega kell 10.10 ja lõpuga 12.10. 

OSALEJAD:   EJL president   Mati Jostov 

   juhatuse liikmed   Väino Kaldoja  

Madis Lepajõe 

Raivo Rand 

Hardy Rasmann 

Jaan Toots 

Enn Veskimägi 

   EJL peasekretär   Urmas Karlson  

KUTSUTUD:  Kohtunike kogu esimees  Ants Väravas 

PUUDUSID:      Siim Kallas 

       Evald Pärni 

       Oleg Sapožnin 

 

Koosoleku juhataja: Mati Jostov 

Koosoleku protokollija: Helen Virro. 

 

PÄEVAKORD: 

 

1) EJL kohtunike kogu põhimääruse, EJL võistluskalendris registreeritud rahvasportlastele avatud 

mägirattavõistluste läbiviimise tingimuste ja kohtunike päevatasude soovituslike määrade kinnitamine 

(A.Väravas). 

2) EJL lisaeelarve (U.Karlson). 

3) OM kandidaatide treening- ja võistlustoetuste jaotamise põhimõtted (U.Karlson). 

4) EJL logo ja kodulehekülg. 

5) Muud küsimused. 

 

1. EJL kohtunike kogu põhimääruse, EJL võistluskalendris registreeritud rahvasportlastele avatud 

mägirattavõistluste läbiviimise tingimuste ja kohtunike päevatasude soovituslike määrade kinnitamine; 

 

ETTEPANEK: 

Hr. A.Väravas - tegi ettepaneku kinnitada EJL kohtunike kogu põhimääruse ning kohtunike soovituslikud 

päevatasude määrad. Lükata EJL võistluskalendris registreeritud rahvasportlastele avatud mägirattavõistluste 

läbiviimise tingimuste kinnitamine edasi. Kinnitada Kaja Remmelgasele jalgrattakohtuniku C kategooria. 

 

Hr. M.Lepajõe – määrata A-kategooria kohtunike soovituslikuks päevatasude määraks 450 krooni A. Väravase 

väljapakutud 500 krooni asemel. Põhjendus – vahe B-kategooria väljapakutud määraga (300.-) liiga suur. 

 

OTSUSTATI: 

1.1 Kinnitada EJL kohtunike kogu põhimäärus. 

1.2 Koostada 19.04.2005 ülevaade 2005. a. EJL võistluskalendris olevatele võistlustele vajalikust kohtunike 

arvust ning summadest, mis kulub nende tasutamiseks. Summa leidmisel võtta aluseks kohtunike 

stipendiumite päevamäärad järgmiselt: UCI-kategooria kohtunik 600 krooni, A-kategooria kohtunik 450 

krooni, B-kategooria kohtunik 300 krooni, C-kategooria kohtunik 200 krooni, D-kategooria kohtunik 

150 krooni ning E-kategooria kohtunik 100 krooni 

1.3 Edastada ülevaade kohtunike stipendiumite päevamääradest juhatusele e-maili teel kinnitamiseks. 

1.4 Kuulutada välja stipendiumikonkurss kohtunikele. Kohustada EJL peasekretäri hr.U.Karlsoni tähtajaks 

19.04. välja töötama konkursi tingimused. 

1.5 Kinnitada Kaja Remmelgasele jalgrattakohtuniku C kategooria. 
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1.6 Lükata EJL võistluskalendris registreeritud rahvasportlastele avatud mägirattavõistluste läbiviimise 

tingimuste kinnitamine edasi. 

1.7 Järgmisel EJL juhatuse koosolekul vaadata üle EJL võistlusreglement ning viia sinna vajadusel sisse 

parandused. 

 

2. EJL lisaeelarve; 

 

KUULATI: 

Hr.U.Karlson tutvustas 2005.a. lisaeelarvet ning probleeme seoses Eesti, Läti, Leedu ühiste meistrivõistluste 

korraldamisega Leedus. 

 

OTSUSTATI: 

2.1 Pöörduda kirjalikult Leedu rattaliidu poole saamaks kinnitust ühiste meistrivõistluste  läbiviimise kohta 

vastavalt eelnevatele kokkulepetele. 

2.2 Leedu rattaliidu eitava vastuse korral asuda organiseerima EMV läbiviimist Eestis. 

 

3. OM kandidaatide treening- ja võistlustoetuste jaotamise põhimõtted; 

 

KUULATI:  

Hr. U.Karlson tutvustas OM-kandidaatide treening- ja võistlustoetuste jaotamise põhimõtteid. 

 

OTSUSTATI: 

3.1 Treenerite nõukogul koostada järgmiseks EJL juhatuse koosolekuks uus nimekiri sportlastest, kes 

oleksid 2008 a. OM-kandidaadid ning kelle vahel läheb jagamisele OM-kandidaatide treening- ja 

võistlustoetused. 

 

4. EJL logo ja kodulehekülg; 

 

KUULATI: 

Hr.H.Rasmann – tutvustas uue EJL kodulehekülje projekti. Samuti tutvustas hr.H.Rasmann EJL logo kavandeid. 

 

OTSUSTATI: 

4.1 Logo kavandid edastada e-mailiga EJL juhatusele. 

 

5. Muud küsimused; 

 

KUULATI: 

Hr. M.Lepajõe – E.O.S.Talinna GP ning Ühispanga Tartu GP korraldajad paluvad EJL juhatusel teha otsus, kelle 

kutsumist (kas koondised või klubid) Eestist toetada, kuna korraldajad peavad otsustama, keda kutsuda 

võistlustele. 

 

ETTEPANEK: 

Hr.U.Karlson - treenerite nõukogu on teinud ettepaneku võtta arvesse 2005.a. noortespordi rahastamise reitingu 

koostamisel ainult Eesti meistrivõistlustel saadud punkte. 

 

KUULATI: 

Hr. U.Karlson - EJL poolt tuleb esitada esindaja EOK täiskogu koosolekule. 

 

OTSUSTATI: 

5.1 Lubada võistlema E.O.S. Tallinna GP-le ja Ühispanga Tartu GP-le Eestist esimese eelistusena üks koondis 

ning ülejäänud kohtadele klubid. 

5.2 Viia sisse muudatus reitingusüsteemis, võttes aluseks treenerite nõukogu ettepaneku võtta arvesse 2005.a. 

noortespordi rahastamise reitingu koostamisel ainult Eesti meistrivõistlustel saadud punkte. 

5.3 Esitada EJL esindajaks EOK täiskogul hr. M.Lepajõe. 

 

 

 


