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  president       Jaan Toots 
  asepresident       Enn Veskimägi 
  asepresident       Väino Kaldoja 
          Madis Lepajõe 
          Erkki Raasuke 
          Raivo Rand 
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  MTÜ Peloton juhatuse liige     Rene Mandri 
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Päevakord: 

1. MU koondise tegevuse plaanidest 2014-2015 (Rene Mandri). 

2. Ülevaade eelarvest seisuga 24. august 2014. 

3. Reservist 2 000 € eraldamine Martin Loo´le osalemiseks septembris toimuval 

rahvusvahelisel võistlusel Saksamaal. 

4. 2015. aasta kalendrimaksude kinnitamine. 

5. 2015. aasta maanteesõidu Eesti MV korraldamisest. 

6. 2014. hooaja piduliku lõpetamise aja määramine. 

7. Muud jooksvad küsimused: 

7.1. Kohtumine politseijuhtidega. 

  7.2. Järgmise juhatuse koosoleku toimumine. 
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1. MU koondise tegevuse plaanidest 2014-2015 (Rene Mandri). 

KUULATI: 
R. Mandri – Koondise palgarahad aitab katta Soome pool. Tiimi, mille nad loovad, võetakse 
teenindav personal Eestist. Koondise rahad aitavad katta muud jooksvad kulud, mis on umbes 
80 000 € aastas. Oktoobri alguseks peaks rahaline pool kindel olema. Novembris tehakse 
esimesed ettevalmistused poiste laagriteks. Vaadatakse kes detsembris ja jaanuaris kaasa 
saavad, kes kui palju maksab, jne. 

KÜSIMUS: 
R. Rand – Kas ülejäänud eelarve on koos peale 80 000 €? 

VASTUS: 
R. Mandri – Jah, Soome poolt väidetavalt on ülejäänud koos. Eesti enda koondise 
vaatevinklist, mida kuskilt saame tuleb EJL kontoris üle vaadata.  

KÜSIMUS: 
E. Raasuke – Kas me räägime EM võistkonnast või koondisest? 

VASTUS: 
R. Mandri – Me räägime siin konkreetselt Eesti koondisest, kes valmistub Tartu EM-iks. 
Klubi tuleb nii või naa, kuhu võetakse ka eesti poisse. Meie eesmärk on klubi alla koondada 
need poisid, kelle klubi välismaal pole. Koondisesse kuuluvad aga parimad. 

KÜSIMUS: 
U. Karlson – Mis moodi rahaline jaotamine toimub? 

VASTUS: 
R. Mandri - Iga eesti poisi kohta on eelarve. 

KÜSIMUS: 
U. Karlson – Otsene koondise finantseerimine käib läbi klubi? 

VASTUS: 
R. Mandri – Ei, koondise sõidud käivad läbi alaliidu. 

ARVAMUS: 
M. Lepajõe – Me räägime siin, et MU koondise eelarve on järgmisel aastal 80 000 €. Klubi 
annab täiendavalt raha juurde tuua. 

KÜSIMUS: 
J. Toots - Kust see 80 000 € tuleb? 

VASTUS: 
M. Rene – Eelmine kord me juba 50 000 € saime kokku. Alati saab eelarvet kuskilt kokku 
tõmmata. 

ARVAMUS: 
V. Kaldoja – EJLi eelarvesse reklaami tulude reale tuleks kirjutada 80 000 €. 

ARVAMUS:  
R. Mandri – On vaja teha väga suur projekt ja seda sponsoritele pakkuda. 

ARVAMUS: 
V. Kaldoja – Mina näen pigem täna sellist tendentsi: A – paljud ettevõtted on oma tegevusala 
määratlenud kus valdkonnas nad tegutsevad. B – paljud loobuvad tippspordi toetamisest tänu 
teatud põhjustele. Tööd tehes võib midagi leida, aga see saab olema väga raske. Tean palju 
pankasid, kes loobuvad tippspordi toetamisest. Olen nõus toetama ka, aga teatud piirides. 
80 000 € on suur raha. 

ARVAMUS: 
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S. Maasing – On selge, et see on suur raha aga tuleb tegutseda selle nimel. 

ARVAMUS: 
R. Mandri – Peamegi hakkama jupi kaupa minema. Oluline on, et talvised laagrid toimuksid. 

ARVAMUS: 
S. Maasing – Hetkel on mul pooleni läbirääkimised Jetoiliga. Nad soovisid veel kokku saada 
ja nende huvi on toetada tervet Liitu. 

ETTEPANEK: 
V. Kaldoja – Tegemist on noortega ja meie tulevikuga. Võib-olla oleks mõistlik igal juhatuse 
liikmel hankida 5000 €. 

ARVAMUS: 
J. Toots – Võtame asja plaani, aga 80 000 € on palju. 

KÜSIMUS: 
M. Lepajõe - Meil on palgal peatreener Toivo Suvi. Kas MU-le tuleb eraldi peatreener? 

VASTUS: 
R. Mandri – MU oma olen mina ja palk tuleb Soomest. 

KÜSIMUS: 
U. Karlson – Mis saab, siis kui Soome poolne asi ei õnnestu? 

VASTUS: 
R. Mandri – Alternatiivset käiku pole aga koondise poole teeme ikka ära. 

KÜSIMUS: 
V. Kaldoja – Millise garantii sa annad, et need asjad toimivad? 

VASTUS: 
R. Mandri – Mina garanteerin, et kõik koondisega planeeritud üritused toimuvad ja vastutan 
isiklikult selle eest. 

2. Ülevaade eelarvest seisuga 24. august 2014 

KUULATI: 
U. Karlson - Kaheksa kuu tulud on 358 417 €, mis on kooskõlas aasta plaanidega. Aasta 
lõpuni on kindlustatud tulude laekumine 50 000 € ulatuses, seega planeeritud tulude maht 
403 602 € saab olema aasta lõpuks täidetud. 
Kulud on perioodil 308 594 €, mis on ca 74% aastaks planeeritust. 
Perioodi tulude ja kulude vahe on 49 823 €. 
Raha arvel koos reserviga kokku 134 862 €. 
Reserv kokku 70 247 €. 
Jooksva aasta projektide reserv 6 335 €. 
Järgnevate aastate reserv on endiselt 63 912 €. 
Eelarve on koondiste finantseerimisel piiri peal. MM läheb veidi kallimaks kui eelarves 
planeeritud.  

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: Võtta teadmiseks. 

3. Reservist 2 000 € eraldamine Martin Loo´le osalemiseks septembris toimuval 
rahvusvahelisel võistlusel Saksamaal 

Aasta esimesel poolel oli Martin Lool väike võistluspaus seoses kukkumisel saadud traumaga. 
Seetõttu jäi saamata hulga 2016. a. OM-le kvalifitseerumiseks vajalikke UCI punkte. Arvesse 
lähevad punktid alates 2014. aasta maist. 
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Nüüd aasta teises pooles peab seetõttu kasutama ära iga võimaluse punktide hulga 
suurendamiseks. 
Martin Loo soovib osaleda 13.–14. septembril, Saksamaal, Bad Salzdetfurthis toimuval MTB 
kõrgema kategooria HC võistlusel, kus punktisaak võib osutuda päris suureks. Vastava 
kategooria võistlusi on Euroopas suhteliselt vähe ja oleks mõistlik peale Norras toimuvat MM 
(02.-08.09) sõita kohe Saksamaale. Kogu ürituse kulu oleks 2 000 €. 
Seda kulu eelarves ei ole planeeritud, võimalik oleks vajalikud vahendid eraldada jooksva 
aasta reservist. 
Eelarve käesoleva aasta reservis vabu vahendeid on 6 335 €. 
Ettepanek: Eraldada Martin Loo osalemiseks Internationale MTB Bundesliga HC võistlusel 
aasta reservist 2000 €. Reservi jääks tulevikuks 4 335 €. 

ARVAMUS: 
V. Kaldoja – Iga sellise muudatuse kohta tuleks juhatusele saata vastav e-mail, kus paluda 
juhatuse poolset kinnitust. Selliseid asju peaks tegema täiendavalt reklaami rahadest. EJL 
võiks pool anda. 

ARVAMUS: 
U. Karlson - Võistlus on kahe nädala pärast ja ma kahtlen, et nemad suudavad ise pool leida. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: Kinnitada 2000 € toetus Martin Loo´le osalemiseks septembris toimuval 
rahvusvahelisel võistlusel Saksamaal. 

4. 2015. aasta kalendrimaksude kinnitamine 

KUULATI: 
Käesoleva aasta laekunud tulud kalendrisse registreerimise maksudest on 10 544 €. 
See raha suunati Eesti MV korraldamisele, mille maksumus kokku oli 21 500 €. Ülejäänud 
raha lisati riiklikest toetustest. 
Tasud 2014 
   1*      2* 
Kategooriad  Kuni 500 osav. Üle 500 osav.   
EJL 1. kat, EMV 100 €       30 € 
EJL 2. kat, EMV 150 €      50 € 
EJL 3. kat.  200 €   300 €   80 € 
UCI UCI CR järgsed kohustused   
Võistluste tasu sisaldab vastutuskindlustuse lepingut üldsummale 65 000 €. 
1*Maantee- ja maastikurattasõidu ( XCO; XCM ) võistlused, mitmepäevasõidud. 
2*Trekisõidu, BMX, sügiskrossi sarja etapid, XCO ja DHI sarjade etapid (täiendus 2015. 
aastaks), cyclo-cross´i võistluspäev, individuaalsed ja meeskondlikud aja peale sõidud, 
noortevõistlused N/M16 ja noorematele. 
 
Selgitus. Mitmeid aastaid on korraldatud XCO karikasarja „Rattapood Cup“. Võistlus on 
ainuke OM formaadis (OM ja MM ala lühikesel ringil) maastikurattavõistlus. Arvestades ala 
iseärasust on osalejate arv piiratud. Võistluste sihtgrupiks on noored alates 8. eluaastast. Sarja 
populaarsuse huvides on lisatud ka täiskasvanute klass, milles osalejate arv ei ole 
märkimisväärne ega võrreldav maastikumaratonide sarjadega. Kuna sari on suunatud noortele, 
siis sellest tulenevalt jääks ka kalendrimaks madalam. DHI alal on võimalik, et järgmisel 
aastal soovitakse esmakordselt sellel alal võistlusi korraldama hakata. Tänaseks on tekkinud 
tõsine DHI aktiiv. Teatavasti ei ole see ala nii massiline ja osalejaid oleks max. 20. Odavam 
kalendrimaks uutele aladele võiks olla motivaatoriks korraldajatele. 
 
Ettepanek: Arutada, kas 2014. aasta maksud võiks sobida ka 2015. aastal ja kinnitada. 
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MÄRKUS: 
M. Lepajõe – Mulle tundub, et paneme EJL kodulehele välja info võistluste kohta, mis EJL 
kalendris ei ole. Selle tõttu nad ei tahagi end meie kalendris registreerida kuna me teeme neile 
tasuta reklaami. 

ARVAMUS: 
R. Rand – Urmas peaks kutsuma meie kalendrisse neid võistlusi, kes veel pole ja selgitama 
neile, miks tasub olla. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: Jätta kalendri maksud samaks nagu 2014. aastal. 
EJL ei tohi oma kodulehel ja e-maili teel reklaamida väljaspool EJL kalendrit olevaid 
võistlusi. 

5. 2015. aasta maanteesõidu Eesti MV korraldamisest 

2013. aastal peeti esmased läbirääkimised 2015. aasta Eesti maanteesõidu MV korraldaja 
leidmiseks. Oma huvi võistlusi korraldada kinnitas Spordiklubi Viko esindaja Kristen 
Kivistik. 
Nendepoolne ettepanek on viia 2015. aastal võistlused läbi nelja päevased 25.-28.06 kõikidele 
võistlusklassidele, kaasa arvatud noored ja seeniorid. Võistlused toimuksid Vändras. 
Selline ettepanek on tingitud asjaolust, et korraldusega seotud kulud on aastatega tõusnud ja 
liidu poolt eraldatavatest vahenditest 13 000 € senise korralduse kohaselt napiks. Senine 
jaotus: eliidi ja juunioride võistlus on 3 päeva (8500 €) juunis; noorte ja seenioride 2 päevane 
(4500 €) augustis. 
Kokkuhoid kuludes oleks, kui võistlused oleksid koos ja sellega seoses saaks neid läbi viia 4 
päevaga, senise 5 asemel. 
Miinus sellisele plaanile on liiga pikaks kujunev esimene eraldistardi päev. 
Käesoleval aastal oli eliidis ja juuniorides startijate arv väike, kokku 56 osalejat ajaliselt koos 
autasustamisega võttis see aega 4 tundi, kusjuures olid vanuseklasside startide vahel tühja 
aega keskmiselt 20 minutit või rohkem (eraldistart oli ringi peal). Noortel ja seenioritel oli 
eraldistardis kokku 158 osalejat ja ajaliselt võttis see koos autasustamisega 5 tundi. Kuna 
pakutud ettepaneku puhul 2015. a. distantsid võistlusklassides kattuvad, siis võib sealt tulla 
juba ajaline kokkuhoid vähemalt 1 tund. Seega võib arvestada eraldistardi päeva pikkuseks 
koos autasustamisega maksimaalselt 8 tundi.  
Grupisõidu päevad oleks täiesti tavapärase pikkusega kolm päeva. Põhimõtteliselt saab ju läbi 
viia sama ajagraafikuga nagu käesoleval aastal noortel koos seenioritega (üks päev) ja eliidil 
koos juunioritega (kaks päeva). 
Viljandis, kui kõikide klasside EMV-d olid samal ajavahemikul. Eraldi starti alustati kell 13 
00 ja lõpetati autasustamisega kell 19.00. Võistluspäev ilma mandaatide ja koosolekuteta 
kestis 6 tundi. 
Tähelepanu juhiks veel Viljandis toimunud EMV puhul sellele, et võistlus viidi läbi kolme 
päevaga, mis tingis grupisõitudes pingelise ajagraafiku. Sealt ilmselt mälestused pikkadest ja 
pingelistest päevadest. 
Tuleb arvestada ka seda, et täna ei ole alternatiivseid pakkumisi. Kõik klubid, kes 
korralduskogemust omavad on juba seotud aastas mitmete võistlustega ja ei soovi 
lisakohustusi enam võtta. Ja see probleem võib ka tulevikus tunda anda. Teatavasti on ju 
hooajal üle 80 võistluse ja päevi veelgi rohkem. Ilmselt kriitiline piir on kätte jõudnud ja 
ressursipuudus ilmselge. 
Praeguse ajakava kohaselt toimuksid neljapäeval eraldistardid, järgmistel päevadel 
grupisõidud reedel noortele ja naiste eliidile, laupäeval juunioritele ja seenioritele, pühapäeval 
eliidile. 
Hetkeseisuga peale Spordiklubi Viko ei ole täiendavat esitatud ametlikke ja ka mitteametlikke 
sooviavaldusi maanteesõidu EMV korraldamisest järgnevatel aastatel. 
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Ettepanek: Otsustada, kas 2015. a. 25.-28. juuni oleks mõttekas viia võistlus läbi 4 päevaga, 
kõikidele võistlusklassidele, või alustada läbirääkimisi teiste korraldajate leidmiseks. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: Vastava otsustamise õigus anda Treenerite nõukogule. 

6. 2014. hooaja piduliku lõpetamise aja määramine 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: Korraldada hooaja lõpuüritus 12. novembril (kolmapäev) algusega kell 17.00. 

7. Muud küsimused 

7.1. Kohtumine politseijuhtidega 

KUULATI: 
J. Toots – Kohtumine tuleb kindlasti korraldada. Tegime neile ka tänukirja Balti Keti 
velotuuri turvamise eest. 

Toimus arutelu. 

OTSUSTATI: J. Toots lepib kohtumise kokku. Kohtumise kuupäevaks pakkuda 5. november 
umbes kell 18.00. 

7.2. Järgmise juhatuse koosoleku toimumine 

OTSUSTATI: Järgmine koosolek korraldada 5. november 2014, algus: 16.00, AS Standardi 
majas, Marja 9, Tallinn, 8 korrus. 


