
 

 

EESTI JALGRATTURITE LIIT 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 17 
 

Koosolek toimus 18. mail 2011. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn III korrus, 
algusega kell 15.00 ja lõppes 16.00. 

OSALEJAD:  juhatuse liikmed: 
   president     Jaan Toots 
   asepresident     Madis Lepajõe 
  asepresident     Enn Veskimägi 
        Jaan Kirsipuu 
        Evald Pärni 
  aupresident     Oleg Sapožnin 
   EJL peasekretär    Urmas Karlson 
   MTÜ Peloton esindajad   Kaspar Kokk 
   Tallinna Noorsoo- ja Spordiameti juhataja Rein Ilves 
         Mait Meriloo 
PUUDUSID: 
        Raivo Rand 

      Väino Kaldoja 
 

Koosoleku juhataja: Jaan Toots 
Koosoleku protokollija: Annika Parv 

Päevakord: 
1. MTÜ Peloton avaldus EJL liikmeks astumiseks; 

2. BMX treening- ja võistlusraja ehitamise võimalustest Tallinnas; 

3. Maanteesõidu Euroopa MV korraldamise idee 2016. aastal; 

4. EJL liikmete poolt pressikonverentside korraldamisest ja korrast; 

5. Ülevaade eelarvest; 

6. Muud küsimused. 



1. pp. MTÜ Peloton avaldus EJL liikmeks astumiseks 

KUULATI: 
Kaspar Kokk tutvustas MTÜ Peloton´i (reg.kood 80327494). 

MTÜ Peloton eesmärgid:  

- 2011. aastal osaleda Saaremaa velotuuril. 

- koondada Tartumaa ja selle ümbruse harrastusratturid, jagade neile treeningalast nõu, 
korraldada ühistreeninguid ning treeninglaagreid.  

- leida vahendeid toetamaks meie parimaid amatöörrattureid, luua eliitmeeskond meie parimatest 
amatöörratturitest võistlemaks nii kodustel kui ka välismaistel võidusõitudel.  

- tuua rattaspordi juurde rohkem noori, luua noortele treeninggrupid Tartusse.  

- leida vahendeid noortele jalgrattatreeneritele koolitustel ja seminaridel osalemiseks, 
täiendväljaõppeks. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Peloton. 

2. pp. BMX treening- ja võistlusraja ehitamise võimalustest Tallinnas 

KUULATI: 

M. Meriloo tutvustas ideed luua BMX rada Tallinnasse, Lasnamäele Härma 14 asuvale 
staadionile, mis kuulub Tallinna valdusse. Hetkel on Eestis nõuetekohane rada vaid Tartus. Ühest 
raja olemasolust ei piisa, et luua Eestis süsteemi, mis tagaks meie ratturi osalemiuse 
olümpiamängudel. Seega on väga oluline luua positiivne situatsioon radade ehitamiseks Eesti 
erinevates linnades. 
Raja orjenteeruv maksumus on 150 000-200 000 EUR. 
Tuleviku nägemus ja ala areng - Luua juurde radasid ja samasse piirkonda ka sisetreeningu 
võimalusi talveks. Korraldada rahvusvahelisi võistlusi, luua treening gruppe, välja õpetada 
treenereid. Osaleda rahvusvahelistel võistlustel. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Teha vastav taotlus Tallinna linnapeale, Edgar Savisaarele. 

3. pp. Maanteesõidu Euroopa MV korraldamise idee 2016. aastal 

KUULATI: 

U. Karlson esitas Klubi Tartu Maraton ettepaneku maanteesõidu Euroopa MV korrladamiseks 
Eestis 2016. aastal. Klubi juhatuse liige Indrek Kelk vabandas, et ei jõua seoses lähenevate 
rahvusvaheliste maantevõistluste korraldamisega ise koosolekule. Ta edastas e-maili teel oma 
nägemuse EM 2016 projektist: 
1) Täna on Eestis juuniorieas noorratturite talendikas põlvkond kes on 2016. aastal viimast 
aastat U23 vanuseklassis ja omavad potensiaali saavutamaks kodusel võistlusel hea tulemus. 
Sellest eesmärgist lähtuvalt teen EJL ettepaneku käesolevate dokumentide läbivaatamise järel 



taotelda Eestisse 2016.a. Maantesõidu EM-i läbiviimise õigust. Kodupubliku ees tiitlivõistluse 
starti asumine oleks  noorratturitele kõvaks motivaatoriks ja aitaks hoida neid rattaspordi juures. 
Kuna nüüdsest on programmis ka juunioride võistlused, siis laieneks see motivatsioon veelgi 
laiemale ratturite hulgale. Tiitlivõistlustel hea koha saavutamine tagab tänase rahastamise 
süsteemi korral ka EOK poolse jõulisema toetuse, mida täna ratturid eriti nautida ei saa.  
2) Eeldatav Eestit külastav osavõtjate ja teenindajate hulk on ca 800 inimest, mis tooks 
piirkonda olulist lisatulu nii majutustuluna kui muude turismiteenuste tarbimise osas. Kuna Tartu 
linnas on suvehooajal just turismi madalperiood (konverentsiturismi puudumine), siis oleks 
sellise suurvõistluse võõrustamine terve nädala jooksul väga oluline panus ettevõtluse 
elavdamiseks. Just sellel põhjusel näeme Tartu linnapoolset suurt huvi antud ürituse 
võõrustamiseks. 
3) Grupisõidu radadena on plaanitud kasutada juba traditsiooniliseks saanud ja oma 
atraktiivsusega suurt tunnustust leidnud Tartu GP võistlusringi, mis kulgeb 12,5 km ulatuses 
Tartu kesklinnas. Antud ringi kasutamine võimaldab ka kasutada juba välja töötatud 
liiklusskeeme ja ka linnarahvas on aastatega omandanud teadmise kuidas linnas liikuda. 
4) Eelarve tulubaasi täitumise aluseks on riiklike struktuuride jõuline toetus. Eelkõige on 
oluline Kultuuriministeeriumi poolne ühekordne toetus suure tiitlivõistlustluse läbiviimiseks, mis 
on eelarves arvestatud 2 osalise maksena. Kui Kultuuriministeeriumilt ei ole võimalik saavutada 
kirjalikku kinnitust toetamaks ürituse Eestisse toomiseks ja vajalikul määral rahastamiseks, siis ei 
ole mõtet võistluse korraldust taotelda, sest erasektorist ei ole võimalik nii massivset rahastust 
saavutada. Teine väga oluline tuluallikas on võõrustava linna eelarve (antud juhul Tartu linn), 
kelle käest on vaja samuti saavutuda kirjalik toetus kanditeerimiseks (isiklikult pean seda väga 
reaalseks). 
5) Kõik kalkulatsioonid kulubaasi osas on tehtud käesoleval aastal kehtivat hinnataset 
arvestades. Ka tulubaasi osas on erastruktuuride kontekstis arvestatud täna võimalikke 
toetussummadega. 
6) Arvestused UEC poolsete kohustuslike kulude (korralkdusõigus ja auhinnarahad) osas on 
tehtud tuginedes 2004. a Otepää EM-i kuludest lähtuvalt. Sõltuvalt UEC otsustest võivad need 
muutuda. 
7) Tagamaks võistluse potensiaalsele peasponsorile pikaajalise reklaamiväljundi teen 
ettepaneku p.1. nimetatud ratturite baasil luua meeskond, kes tegutseks omaette eelarvega ja selge 
suunitlusega 2016.a koduvõistlusel võita medal. Antud meeskond hakkaks kandma võistluse 
peasponsori nime ja saaks igaastaselt osalise rahastuse peasponosri pikaajalise lepingu kaudu. 

EELARVE PROJEKT (17.mai 2011.a.) 

Tulu 286 000 € 
Kulu 279800 € 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Teha Swedbankile ettepanek asuda toetama MU koondist ja ka samas olema 2016. a EM´i 
peasponsor. 

4. pp. EJL liikmete poolt pressikonverentside korraldamisest ja korrast 

KUULATI: 

U. Karlson - Viimasel kahel aastal on meediahuvi Eesti ratturite ja nende tegemiste vastu 



märgatavalt kasvanud. Liidu ja liikmete poolt korraldatud pressiürituste vastu on meediahuvi 
olemas, kuid üheks olulisemaks magnetiks on kindlasti rattatähed, keda on õnnestunud kohale 
tuua. See on iseeneset hea, teisalt aga kui Liit või klubid korraldavad oma ürituste tutvustamiseks 
pressikonverentsi ilma rattatähtedeta on ajakirjanike huvi märgatavalt leigem. 
Viimased korraldatud pressikonverentsid tõestavad, et ajakirjandus suunab eelkõige tähelepanu 
meie sportlastele ja nende tegemistele, alles teises järjekorras üritusele, mida esitletakse. 
Sellega seoses võib tekkida olukordi, kus planeeritakse erinevat laadi meediaüritusi ajale mil on 
keegi meie tähtedest kodus. Teatavasti kodusoleku aeg on nendel suhteliselt piiratud, mis võib 
tekitada erinevate osapoolte vahel arusaamatusi ja vaidlust teemal, kellel on eelisõigus sportlaste 
kaasamisele oma meediaüritusele. Lahenduseks ei ole mitme järjestikuse pressikonverentsi 
korraldamine lühikesel ajavahemikul. Ajakirjandus otsib uudist ja lühiperioodil mitmel 
järjestikusel pressikonverentsil sportlastelt saadud info, kui uudise osatähtsus kahaneb oluliselt, 
isegi kui nendel osaleks Rein Taaramäe. 

Ettepanek: Reglementeerida EJL liikmete poolt korraldatavate pressikonverentside korraldamise 
kord. Sätestada kohustus kooskõlastada Liiduga planeeritav pressiürituse aeg ja sinna kaasatud 
sportlased vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist. 
Vastava punkti võib lisada EJL võistlusregelmenti. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Mitte reglementeerida EJL liikmete poolt korraldatavate pressikonverentside korraldamise korda. 

5. pp. Ülevaade eelarvest 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate EJL eelarve täitmisest seisuga 30.04.2011. 
Nelja kuuga on: 
laekumisi 116 557 € 
kulusid 81 804 € tulud- kulud 34 753 €. 
Raha kontol koos eelnevate perioodide jäägiga 119 163 €. 
Eelarve laekumised on olnud plaanipärased. 
Kulud on tehtud vastavalt kinnitatud eelarvele ja ei ületa ettenähtud summasi. 
Jooksva aasta spordiprojektide reservist on tehtud kulutusi 700 € vastavalt eelmise juhatuse 
otsusele MTB downhill võistkonna lähetamiseks UCI kat. võistlustele. 

6. pp. Muud küsimused 

Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 
Järgmine juhatuse koosoleks toimub 15. juunil 2011 Raplas. 


