
 

 

EESTI JALGRATTURITE LIIT 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 16 
 

Koosolek toimus 13. aprillil 2011. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn III 
korrus, algusega kell 16.00 ja lõppes 17.30. 

OSALEJAD:  juhatuse liikmed: 
   president     Jaan Toots 
   asepresident     Madis Lepajõe 
  asepresident     Enn Veskimägi 
        Raivo Rand 

      Väino Kaldoja 
   EJL peasekretär    Urmas Karlson 
   JK Freedown esindajad   Triinu Laurits 
   MTÜ Pärnu Jalgrattaklubi Rave esimees Toivo Kiirats 
   MTÜ A&T Spordiklubi esimees  Peeter Dedov 
PUUDUSID: 
        Jaan Kirsipuu 
        Evald Pärni 
  aupresident     Oleg Sapožnin 
 

Koosoleku juhataja: Jaan Toots 
Koosoleku protokollija: Annika Parv 

Päevakord: 

1. Avaldused EJL liikmeks astumiseks (MTÜ Pärnu Jalgrattaklubi Rave ja MTÜ A&T 

 Spordiklubi); 

2. UCI ettepanek riikidele rahvuslike komissaride koolituse korraldamiseks; 

3. EOK üldkoosolekule (28. aprill) delegaadi nimetamine; 

4. MTB Downhill võistkonna taotlus eraldada reservist 700 € Euroopa MV ettevalmistuseks 

 ja osalemiseks rahv. kat. võistlustel; 

5. Taanis toimuva UCI kongressi (23. sept. 9.00–13.00) delegaadid ja majutus maantesõidu 

 MM ajal Taanis (18. sept–25. sept); 

6. EJL võistlushooaja avaüritus, oluliste sündmuste tutvustus meediale; 

7. Muud küsimused. 



1. pp. Avaldused EJL liikmeks astumiseks (MTÜ Pärnu Jalgrattaklubi Rave ja MTÜ A&T 
 Spordiklubi) 

KUULATI: 
Toivo Kiirats tutvustas MTÜ Pärnu Jalgrattaklubi Rave´t. Klubi on asutatud 15. veebruaril 1990. 
a. Klubi loomise eesmärgiks toona oli ühendada aktiivseid jalgrattasportlasi. Lisaks korraldas 
klubi võistlusi ja propageeris jalgrattasporti noorte hulgas. 1992. aastal õnnestus klubil võita 
meeskonnaarvestuses Saaremaa velotuur. Aktiivne tegevus toimus kuni aastani 1999, mil klubi 
juriidiline vorm muutus MTÜ-ks. Alates aastast 2000 sai Rave klubi tegevus ajutiselt peatatud, 
kuna rattaveteranid moodustasid uue klubi. 
01.01.2011 a. taaselustus Pärnu Jalgrattaspordiklubi Rave aktiivne tegevus ning klubi 
põhitegevuseks sai tegelemine noortega. Hetkel on liikmeid kokku 20, neist lapsi kaheksa. 
Täpsem informatsioon klubist on kodulehel www.klubirave.com . 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Pärnu Jalgrattaklubi Rave. 

KUULATI: 
Peeter Dedov tutvustas MTÜ A&T Spordiklubi. Klubi asutamise peamiseks eesmärgiks oli 
spordiürituste korraldamine. Eelmine aasta korraldati Salomoni Kolmiküritust, see aasta on selle 
uueks nimetuseks Swedbank perespordisari. Klubi eesmärk on lisaks ürituste korraldamisele ka 
hakata arendama noori. Hetkel on klubis 20 liiget. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ A&T Spordiklubi. 

2. pp. UCI ettepanek riikidele rahvuslike komissaride koolituse korraldamiseks 

KUULATI: 
U. Karlson tutvustas M. Lepajõe ettepanekul UCI poolt 2011. aasta novembrist algavat riikide 
rahvuslike komissaride koolitust, mille lõpus eksami läbinutele antakse vastav tunnistus. 
Rahvusliku komissari tunnistuse omamine annab eelisvõimaluse osalemiseks 2014. aastal 
korraldatavatel UCI rahvusvaheliste komissaride koolitusel ja eksamitel. 
Madis Lepajõe ettepanekul peaks Liit kasutama võimalust korraldada kursus Eestis. 
UCI poolt pakutav kursuste läbiviimiseks osavõtjate miinimum on 10. Kursused toimuksid 
Inglise või Prantsuse keeles. 
UCI poolsed kohustused: lektorid (2), materjalid (inglise või prantsuse keeles), kvalifikatsiooni ja 
vastava tunnistuse väljastamine. 
Rahvusliku Liidu kohustused on: sooviavalduse esitamine UCI-le rahvuslike komissaride 
kursuste korraldamiseks; lektorite reisi ja majutuskulude tasumine; lektoritele päevarahade 
tasumine 160 CHF / 122 € päeva eest; vajadusel materjalide tõlkimine; vajadusel tõlkija 
kaasamine kursustele. 
Kursustel osalejate sihtgrupp oleks noored, kogemust omavad litsenseeritud kohtunikud, kes 
võiks tulevikus edukalt läbida rahvusvaheliste komissaride kursused, oluline on Inglise või 
Prantsuse keele oskus. 
Eesti kohtunike osalejate hulk võiks olla 10. Arv on pakutud kohtunike kogu esimehe Rein 



Solnask`i poolt. Projekti on võimalik kaasata naaberriikide kohtunikke. Peale esmast 
läbirääkimist on naaberriikide huvi järgmine: Lätist 2; Leedust 2; Soomest 1. 

Koolituskursuste eelarve: 
Kulud: 
Lektorite reisikulud 2 inimest X 300 €  600 € 
Majutus 2 inimest X 5 ööd X 80 €   800 € 
Lektorite päevatasud 2 inimest X 5 päeva X 122 € 1220 € 
Ruumide rent 5 päeva X 8 tundi X 10 €  400 € 
     Kokku: 3020 €/47 252 EEK 
Tulud: 
Osavõtjate osalusmaks 15 osalejat X 135 €  2025 € 
EJL toetus (Kulka või muu fond)   995 € 
     Kokku: 320 €/47 252 EEK 

Osalejatele lisanduks veel majutuskulu linnas, kus koolitus toimub keskmiselt 20 € päev, kokku 
100 €. Ühele osalejale prognoositav kulu kokku: 235 €/3676 EEK 

Tuleks otsustada kas korraldada koolitus Eestis või lähetada kedagi teistes riikides läbiviidavatele 
analoogsetele koolitustele. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Otsustati vastav koolitus korraldada Eestis ning EJL toetab üritust 1000 € piires jooksva aasta 
reservist. 

3. pp. EOK üldkoosolekule (28. aprill) delegaadi nimetamine 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate EJLi laekunud Eesti Olümpiakomitee täienduskutsest osavõtuks 
täiskogu koosolekust. Eesti Olümpiakomitee täiskogu (üldkoosolek) toimub 28. aprillil 20ll. a. 
kell 11.00 Tallinnas, Viru hotelli Konverentsikeskuse saalis Grande. Peame otsustama, kes 
esindab Liitu EOK üldkoosolekul. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

EOK üldkoosolekul delegaadina esindab EJL´i M. Lepajõe. 

4. pp. MTB Downhill võistkonna taotlus eraldada reservist 700 € Euroopa MV 
 ettevalmistuseks ja osalemiseks rahv. kat. võistlustel 

KUULATI: 
JK Freedowni esindaja, T. Laurits tutvustas MTB downhilli projekti eesmärki. Idee on saata kaks 
andekad sportlast ja treener/mehaanik 2011 hooajal treeninglaagrisse ja Eestit esindama UCI C2 
kategooria võistlustele downhillis. 
Sportlaste ja treeneri huvi võistlusele minna on tekkinud kuna jalgratturid on näidanud üles 
südikust ja parimaid tulemusi nii Eestis kui ka kogu Baltimaades kokku aastatel 2009 ja 2010. 
Projekti raames avardatakse sportlaste silmaringi ja õpitakse kuidas vastu pidada ja hakkama 
saada maailmatähtsustega välisvõistlusel. Projekti tulem on oodatult võimalikult hea esinemine 
sportlaste poolt eelpool nimetatud kui ka paljudel tulevikus toimuvatel võistlustel. Võistluselt on 



prognoositavalt lootus tuua Eestile UCI kategooria arvestuses punkte. 
Tegevus ja ajaplaan. 
Ettevalmistus eelolevaks hooajaks. Treeninglaager Poolas, mille raames lisaks võistlus Diverse 
Downhill Cup #1 UCI C2 kategooria. 
Kavandatavate tegevuste kirjeldus ja põhjendus. 
Poola Meistrivõistluste etapid oleks sportlastele edasiviiv jõud, treenimaks neid tulevikule 
orienteerituna võimalikele headele tulemustele juba kogu Euroopa raames. 
Projekti tulemuste kasutamine ning kaasnevad lisatulemused pärast projekti elluviimist. 
Meeskonnas osalenud ratturite sooritus on tõusnud tasemele, mis lubaks osa võtta juba kõrgema 
kategooria võistlustest. Ehk projekti tulemusena saavad sportlased vajaliku füüsise ja 
ettevalmistuse treeninglaagri näol ning hädavajaliku kogemuse Euroopa Meistrivõistlustel 
osalemiseks.  
Orjenteeruv eelarve (EUR) 
KOKKU:  1 105,00 
Omafinantseering    405,00 
taotletav summa    700,00 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate reservi hetkeseisust. Reservis aastaprojektidele on 21 198 €, millest 
sihtsuunitlusega (kulka) raha on 7 987 €. Vahendeid mida juhatuse otsusega eraldada on 13 211 
€/206 715 EEK. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Eeraldada reservist MTB Downhill võistkonna toetuseks 700 € 2011 hooaja ettevalmistuseks ja 
osalemiseks rahv. kat. võistlustel. 

5. pp. Taanis toimuva UCI kongressi (23. sept. 9.00–13.00) delegaadid ja majutus 
maantesõidu  MM ajal Taanis (18. sept–25. sept) 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate MMi majutusest. Hetkel on Liidu poolt kinni pandus majutus 24 
inimesele 17.-26.09.2011 hotellis Scandic Hvidrove. Copenhageni keskusest ca 6 km, 
lennujaamast 15 min autosõitu. Vajalik täpsustada lõplikud EJL delegaadid ja nende reisimise 
ajaline graafik. Saaksime täpsustada majutuse tellimise. Kinnitanud oma osalemist on Madis 
Lepajõe 22.-26.09. ja Enn Veskimägi 23.–26.09. 

Toimus arutelu. 

J. Toots avaldas soovi osaleda UCI kongressil 22.-26.09. 

Pp. 6. EJL võistlushooaja avaüritus, oluliste sündmuste tutvustus meediale 

KUULATI: 
U. Karlson - varasematel aastatel on EJL koos suuremate võistluste korraldajatega viinud läbi 
meediale suunatud aasta tähtsamaid sündmusi tutvustava ürituse. Selleks, et meediahuvi 
suurendada oleme toonud Eestisse ka mõned esisõitjad. Tagasiside on olnud positiivne ja huvi 
suur. 
Võimalik kuupäev on 25.-26. aprill. Sellel ajal on Eestis üks maailma tippratturitest Rein 
Taaramäe. 



Esitleda võiks Eesti MV, SEB Tallinn-Tartu ja Tartu GP, Saarema Velotuuri, Balti Velotuuri. 
Otsustada: kuupäev ja ettepanekud teemadeks mida esitleda. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Otsustasti teha võistlushooaja avamise pressikonverents 27.aprillil ja EJL juhatust esindab Enn 
Veskimägi. 

7. pp. Muud küsimused 

KUULATI: 

7.1. U. Karlson andis edasi Indrek Kelgu palve tulevikus kaaluda maantee EM´i 
korraldamist Eestis aastal 2016. Umbkaudne eelarve oleks 250 000 €. 

Toimus arutelu. 

Juhatuse arvamus oli, et I. Kelk peaks esitama prognoositava tulubaasi. 

7.2. Urmas Karlson tutvustas BMX treeningraja ehitamise võimalust Tallinnas, Lasnamäele. 

Juhatuse arvamse kohaselt võiks selle punkti võtta arutusele jäegmisel juhatuse koosolekul. 

7.4. Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Järgmine juhatuse koosoleks toimub 18. mail 2011 Tallinnas Rotermanni keskuses, Rotermanni 
8, algusega kell 15.00. 


