
EESTI JALGRATTURITE LIIT 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 3 
 

18.09.2013. Algus: 16.00. Koht: AS Standardi maja, Marja 9, Tallinn, 8 korrus. 
 

OSALEJAD: Juhatuse liikmed: 
  asepresident       Enn Veskimägi 
 asepresident       Väino Kaldoja 

        Jaan Kirsipuu 
         Madis Lepajõe 
 aupresident       Oleg Sapožnin 
  EJL peasekretär      Urmas Karlson 
  MTÜ Pro Jalgratturite Klubi juhatuse liige   Allar Tõnissaar 
  MTÜ Cosmos Sport juhatuse liige    Kaupo Kuhlap 
PUUDUSID: 
  president       Jaan Toots 
          Erkki Raasuke 
          Raivo Rand 

Koosoleku juhataja: Enn Veskimägi 
Koosoleku protokollija: Annika Parv 

 

Päevakord: 

1. MTÜ Cosmos Sport avaldus liikmeks astumiseks 

2. Ülevaade eelarve täitmisest ja 2014. a eelarve projekt 

3. 15.09 Zürichis toimunud UEC erakorralisest koosolekust 

• UCI kongressi (27.09.13 Firenzes) delegaatide teavitamine korralduslikes 

küsimustes ja EJL seisukoha kujundamine kongressi päevakorrapunktide ning 

vastuvõetavateks osutuvate otsuste suhtes. 

4. Ülevaade Baltic Chain Touri korraldamisest ja tuleviku plaanidest 

5. 2013 võistlushooaja lõpuürituse aja täpsustamine 

6. EOK ja alaliitude kolimisest 

7. Muud küsimused 

• Vajadusest korraldada kohtumine Politseijuhtidega. 

• EJL ühinemisest Hea Tavaga alaealiste kaitseks spordis 

• Järgmise koosoleku kuupäev ja koht. 
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1 Pp. MTÜ Cosmos Sport avaldus liikmeks astumiseks 

KUULATI: 
U. Karlson: Juhatuse koosoekul 06.03.2013 otsustati SK Cosmos EJL liikmete hulgast välja 
arvata, kuna ta oli äriregistrist kustutatud ja omas võlgnevusi Liidule. Antakse võimalus soovi 
korral uuesti liikmeks võtta alles siis kui SK Cosmos või juhatuse liikmed on võlad EJL´ile 
tasunud, kas siis sama või teise juriidilise ühinguna. 
Tänase seisuga on SK Cosmose võlgnevused 518 € tasutud ja on soov uuesti liikmeks astuda 
uue juriidilise ühingu MTÜ Cosmos Sport nime all. 

KUULATI: 
Kaupo Kuhlap tutvustab oma klubi. Klubil on 25 liiget. Tänavu oleme saanud juba kaks EMV 
medalit. Eesmärk on korraldada ka võistlusi. Sellel aastal korraldasime Valdade mängud 
rattakrossis, Karksi rattamaratoni ja Jüris laste rattavõistlusi (kokku 6 etappi). 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Cosmos Sport peale liikmemaksude 
tasumist. 

4 Pp. Ülevaade Baltic Chain Touri korraldamisest ja tuleviku plaanidest 

KUULATI: 
Allar Tõnissaar andis ülevaate 2013. a. Balti Keti velotuurist. Tänavu oli tuur UCI 2 kat. ja 
toimus läbi nelja riigi 19.-25. augustini. Algas Soomest ja lõppes Leedus. Kogu tuuri 
keskmine kiirus oli 45,32 km/h. Osales 21 meeskonda, 19 erinevat rahvust, viis riiki. Kolm 
meeskonda oli Eestist. Eestlaste tulemused: Martin Laas kandis aktiivsema ratturi särki, 
Mihkel Räim võitis etapi ja Rene Mandri oli kokkuvõttes 5. Martin Laas oli aktiivseima 
ratturi arvestuses 2. 
Kogu tuuri tehniline personal koosnes eestlastest. 
Kogu tuuri eelarve oli 280 000 €. Jaguneb Eesti ja Leedu 80 000 €, Soome ja Läti 60 000 €. 
Eestisse tuli kindlasti jagatud kuludest 100 000 € tagasi tänu personalile. 
Eestis on suured kulud seotud rajaskeemide ja turvajatega, kes peavad olema litsentseeritud ja 
tasustatud. 
Suurim mure meil on leida sponsoreid. Teistel riikidel sellega probleeme pole (Soome sai 
raha riigilt ja vallakäest, Läti sai kogu raha riigilt, Leedu saab raha raudteelt ja 
Olümpiakomiteelt. 
Meie suurimad toetaja on Europark, Tallink, Premium7, Mediato. 
2014. a. plaanid. Peakontor tuleb Eestisse, võistlus toimub 18.-24. augustini. Arvatavasti 
Soome etapp ei toimu. 

ARVAMUS: 
E. Veskimägi – Mis sellest tuurist üldse saama hakkab? Ma panen selle toimumise suure 
küsimärgi alla. 15.09 Zürichis toimunud UEC erakorralisest koosolekul rääkisin ka lätlaste ja 
leedukatega. Nad olid nõutud, kuna ilma Eestita poleks Läti üldse raha saanud ning 
Leedukatele anti ka vähem raha. Soome etapp neile üldse ei meeldinud suurte kulude tõttu. 
Tegin ettepaneku MM´il Itaalias kokku saada ja teemat lähemalt arutada kuidas edasi minna. 
Teine ettepanek oli ka teha koostööd seoses juunioridega. 

ARVAMUS: 
A. Tõnissaar - Lõpetuseks, et seda pessimismi maha võtta, ideepoolest mitme riigi koostööst 
on võimalik kasvada välja ühel päeval ikkagi Pro sarja velotuuriks. 

ARVAMUS: 
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E. Veskimägi – Tuurist veel - kajastus meedias oli ka nõrk. Vaja oleks suurt sponsorit. 
ARVAMUS: 
V. Kaldoja – Usun küll, et on olemas kindlasti läbi kolme riigi huvidega olevat sponsorit. 
Tuleb veidi ringi vaadata ja tegutseda. 

ARVAMUS: 
A. Tõnissaar - Tegelikult me kogusime päris kõvasti sellel aastal rahvusvahelist tähelepanu 
oma neti katsetusele filmida kahte Eesti etappi lives, mida vaadati Uus-Meremaani välja. Seda 
on võimalik teha nii nagu vaataks telesaadet – all jooksevad sponsorite reklaamid, 
videoklipid, statistika jne. 

Võeti teadmiseks Baltic Chain Touri hetke olukord. 

Pp. 2. Ülevaade eelarve täitmisest 

KUULATI: 
U. Karlson andis ülevaate eelarvest 12. septembri seisuga. Eelarve täitmises viimase 20 
päevaga midagi erakorralist toimunud ei ole. Kõik kulud ja tulud on plaanipärased. 
Raha arvel 12. septembri seisuga 125 533 €. Summa sisaldab puutumatut resrvi 63 912 €. 
Tulud perioodil 323 795 €, kulud 292 819 €. Vahe 30 976 €. 
Prognoositavad tulud viimasel kolmel kuul 32 000 €. 
EOK 8 207 € 
Kulka 13 000 € 
Lepingud 6 000 €. 
Muud osalemistasud 2 500 €. 
Kokku prognoositav tulu perioodi lõpus 356 502 €. Eelarves 319 476 €. 
Prognoositavad kulud viimasel kolmel kuul 91 400 €, millest suuremad on palgad 23 000 €. 
MM maanteesõidus 8 000 €, hooaja lõpuüritus 12 700 €. 
Kokku prognoositav kulu perioodi lõpus 384 219 €. Eelarves 349 474 €. 
Aasta prognoositav tulem -27 700 €. Kinnitatud eelarves -29 900 €. 
Prognoositav tulem koos reserviga 66 000 €. 

Võeti teadmiseks eelarve vahekokkuvõte seisuga 12. september 2013. 

Pp. 3. 15.09 Zürichis toimunud UEC erakorralisest koosolekust 

KUULATI: 
E. Veskimägi - Koosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli selgitada ja arutada kujunenud 
olukorda enne UCI kongressi, kus toimuvad ka presidendi valimised. 
Esinesid mõlemad UCI presidendi kandidaadi oma programmiga. Minu arvates oli väga hästi 
ettavalmistanud end Suurbritannia Jalgratta Liidu president Brian Cookson. Tema eripära on 
see, et on olnud jalgrattur, treener, võistluste korraldaja, manager ja hetkel Jalgrattaliidu 
president. Esines väga säravalt. Ettekande teemad: hetkel puudub läbipaistev otsuste 
tegemine, läbi vaatata kogu tegevuse protsess, UCI autoriteedi taastamine, BMX 
võrdsustamine trekiga, naiste jalgrattaspordi populariseerimine, kindlasti kuulab rahvuslike 
föderatsioonide arvamusi. Tuleks üle vaadata ka OM´ile pääsemise süsteem. Juhtis ka 
tähelepanu sellele, et jalgrattasport on tervikuna roheline spordiala ja seda tuleks ka nii 
promoda. 
Praegune president Pat MacQuaid rääkis naistele eraldi komisjoni loomisest ja auhinnad 
meestega võrdseks viimisest. Põhjalikult läbi vaadata UCI kalender ja Kataloonia tuuri 
säilitamine. Aasia ja Aafrika võrdseks tunnistamine teistega. Vajab veel neli aastat, et lõpuni 
viia algatatud moderniseerimine. 
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KUULATI: 
U. Karlson - UCI kongress toimub Itaalias, Firenzes 27. septembril. Delegaadid jõuavad 
kohale 26.09 kell 11:55, majutus on Firenze kesklinnas asuvas Hotellis Berchielli, Lungarno 
Acciaiuoli, 14, 50123 Firenze, Itaalia, http://www.berchielli.it/.  
See hotell asub ametliku UCI hotelli lähedal (ca 1,5 km), milleks on Grand Hotel 
Mediterraneo Longarno del Tempio 44, www.hotelmediterraneo.com . 
Koondis elab Montecatini Termes (ca. 40 km kaugusel Firenzezt) hotellis Prati, Viale 
Rosselli, 27 – 51016 Montecatini Terme (PT), www.hotel-prati.it . 

OTSUSTATI: 

Hääletada Malaisia Jalgratta Liidu ettepaneku vastu muuta valimise korda tagantjärele. 

Pp. 5. 2013 võistlushooaja lõpuürituse aja täpsustamine 

KUULATI: 
U. Karlson - Viimasel juhatuse koosolekul, 28.08., määrati esialgseks piduliku võistlushooaja 
lõpuürituse kuupäevaks 14. november (neljapäev) ja kohaks traditsiooniliselt Hotell Euroopa. 
Peale Raivo Rand´i täpsustusi hotelliga ilmnes, et 14. novembril on meie üritusele sobivad 
ruumid kinni. Vabad on 12, 13 ja 15 kuupäevad. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: 

Korraldada hooaja lõpuüritus 13. novembril (kolmapäev) Hotellis Euroopa. 

Pp.6. EOK ja alaliitude kolimisest 

KUULATI: 
U. Karlson - EOK tutvustas alaliitudele ettepanekut kolida väljavalitud uude büroohoonesse, 
mis asub kesklinnas Lembitu 3. 
Sissekolimine: kõige varem jõulud 2014. 
Hind: 9 €/m2 + km + kulud. EJL-le on planeeritud ca 25 m2. 225 € + km (270 €). 
Keldris võimalik laopind. 
A klassi büroohoone. 
Hetkel sinna minemas EOK ja 23 alaliitu. 
Parkimiskuluga tuleb arvestada, kuid EOK üritab võimalikult head diili teha Europargiga. 
Maja jääb Riigi Kinnisvara AS-i bilanssi. 
Meie oleksime rentnikena sees vähemalt 15 aastat. 

OTSUSTATI: 

Kiita heaks ümberkolimine koos EOK-ga Lembitu tänav 3 asuvasse hoonesse. 

Pp.7. Muud küsimused 

7.1. Vajadusest korraldada kohtumine Politseijuhtidega 

KUULATI: 
U. Karlson - Viimastel aastatel on heaks traditsiooniks olnud korraldada kokkusaamine 
politseijuhtudega, mille käigus on arutatud koostöövariante maanteevõistluste turvamisel ja 
liikluse korraldamisel. 

OTSUSTATI: 

Jaan Toots lepib kohtumise aja kokku Politseijuhtidega 

7.2. EJL ühinemisest Hea Tavaga alaealiste kaitseks spordis 
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KUULATI: 
M. Lepajõe - Eesti Noorsootöö Keskus kutsub ühinema kokkuleppega, millega 
noortespordiga seotud organisatsioonid nõustuvad järgima alaealiste huvide kaitse 
põhimõtteid spordis ja üleminekute head tava. 

Hea Tava eesmärgiks on ühtlustada erinevate osapoolte arusaamu ning vastastikuseid ootusi alaealistele 
suunatud sporditegevuses nii, et tulemused oleksid lastele, lastevanematele, korraldajatele ja ühiskonnale 
parimad. 

Avaüritusel 4. septembril 2013. a kirjutasid soovituslikule kokkuleppele alla Haridus- ja Teadusministeerium, 
Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Akadeemiline Spordiliit, Eesti Koolispordi Liit, Eesti Kutsekoolispordi Liit, 
Rakvere Spordikool, Eesti Lastevanemate Liit ja Eesti Lastekaitse Liit. 

Kokkuleppega ühinenud/ühinevad laste tervise ja heaoluga ning noortespordiga seotud organisatsioonid 
rõhutavad vajadust senisest tõhusamalt: 

• Väärtustada laste ja noorte tervislikku erisust; 
• Taunida laste ja noorte liigset survestamist; 
• Teavitada üldsust alaealiste riskidest spordiõppes ja võimalustest riske maandada. 

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub kaasamõtlejaid liituma Hea Tavaga ja seda allkirjastama, et aidata kaasa 
soodsamate, tervisenõudeid ja valikuvabadust arvestavate tingimuste loomisele spordiõppes.  

Hea Tavaga ühinemise kaudu rõhutatatakse vajadust kehtestada valdkonnasisesed alaealiste üleminekureeglid 
spordialaliitudes. Nad loodavad, et kohalikud omavalitsused soodustavad Hea Tava järgimist, kehtestades 
sellekohase nõude linna/valla sporditegevuse toetamise korras. 

Hea Tava dokumendi allakirjutamisele on oodatud kõik organisatsioonid ja üksikisikud. 

OTSUSTATI: 

EJL liitub Hea Tava dokumendi allakirjutamisega. 

7.3. Järgmise juhatuse koosoleku aeg ja koht. 

OTSUSTATI: 

Järgmine koosolek korraldada 31. oktoober või 12. november. 


