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PÄEVAKORD: 

 

1. Kohtunike kogu ettepanek kinnitada “EJL mägirattavõistluste läbiviimise 

tingimused”; 

2. Täiendatud võistlusreglemendi kinnitamine; 

3. Maantee-, maastiku-, trekisõidu koondiste kandidaatide kinnitamine 2006 aastaks; 

4. 2008 OM kandidaatide nimekirja kinnitamine. 

5. Täiendused 2006 aasta eelarveprojektis; 

6. Turundusjuhi valik; 

7. Liidu sõiduvahendid 

8. Muud küsimused. 
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1. Kohtunike kogu ettepanek kinnitada “EJL mägirattavõistluste läbiviimise 

tingimused” 
 

KUULATI: 

Hr. Ants Väravas andis ülevaate Kohtunike kogu koostatud “EJL võistluskalendri 

mägirattavõistluste läbiviimise tingimused” ning esitas selle EJL Juhatuse poolt kinnitamiseks. 

ETTEPANEKUD: 

Sõnastada ümber pealkiri arusaadavamaks, "Rahvasportlastele avatud mägirattavõistluste 

läbiviimise tingimused" ja lisada võistlusreglemendi juurde. 

OTSUSTATI: 

Otsustati kinnitada Eesti Jalgratturite Liidu võistlusreglemendi lisana "Rahvasportlastele 

avatud mägirattavõistluste läbiviimise tingimused" 

 

2. Täiendatud võistlusreglemendi kinnitamine 

 

KUULATI: 

Hr U. Karlson tutvustas 2006. aasta võistlusreglementi ja sellesse sisseviidud muudatusi. 

 

ARVAMUS: 

Hr.M.Jostov – ei pidanud põhjendatuks väga suure hulga sportlaste ja klubide autasustamist 

hooaja kokkuvõttes. 

Hr. R. Rand selgitas, et selline parimate sportlaste autasustamine on toiminud aastaid, süsteem 

ja põhimõtted on liidu liikmete poolt välja töötatud, kas on mõtet seda muuta? 

Hr. V. Kaldoja arvates viib selline autasustamissüsteem kogu tsersmoonia devalveerumiseni. 
 

ETTEPPANEK: 

Hr.M.Jostov oli seisukohal, et autasustada vanuseklasside parimaid alade kokkuvõttes 

(maantee-, maastiku- ja trekisõit) ja parimat klubi, see hoiaks ära autasude devalveerumise. 

Hr. R Rand - teha treenerite nõukogule vastavasisuline ettepanek, täienduste sisseviimiseks 

võistlusreglement 

Kõik juhatuse liikmed olid sellega nõus. 

 

OTSUSTATI: 

Juhatus otsustas teha ettepanek treenerite nõukogule täiustada võistlusreglemendi 11.punkti. 

Samuti peeti vajalikuks lisada võistlusreglementi punkt, mis keeleks litsentseertud sportlaste 

osalemise EJL kalendris mitteolavatel võistlustel ja kohustuse võistluste korraldajatele 

võistluskalendris olevatel võistlustel kasutada ainult kategooriat omavaid kohtunikke. Selle 

punkti eiramisel võidakse võistlejale kehtestada sanktsioonid. 

Muudatusettepanekute tegemiseks võistlusreglemendis anti aega Treeneritr nõukogule üks 

kuu, 14. veebruarini 2006. 

 

3. Maantee-, maastiku-, trekisõidu koondiste kandidaatide kinnitamine 2006 aastaks 

 

OTSUSTATI: Kinnitati Eesti koondiste kandidaatide nimekirjad erinenates vanuseklassides. 

Nimekirjad vaadatakse üle ja korrigeeritakse juulis 2006 a. 
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4. 2008 OM kandidaatide nimekirja kinnitamine. 

 

Hr. U. Karlson tutvustas treenerite nõukogu poolt koostatud OM kandidaatide nimekirju.  

1 nimekiri ( 18 sporetlast ) on koostatud potensiaalseitest OM kandidaatidest, 2 nimekiri ( 11 

sportlast )  on koostatud OM kandidaatidest, keda on kaasatud EOK. ja EJL. vahelisse 

koostööprojekti. 

ARVAMUS: 

Hr. M. Jostov -  Kas on õigustatud 1 nimekirjas oleva 18 sportlse nimetamine OM 

kandidaadiks, samuti jaotus A. ja B. koosseisudesse? 

Hr. U. Karlson selgitas- A on põhikoosseis, kes valmistuvad 2008 a. OM-ile 

kvalifitseerumiseks, B on järelkasv, kellede eesmärk on 2012 a. OM. 

Hr. V. Kaldoja pidas vajalikuks üksikasjlikumat selgitust treenerite nõukogu poolt, kuidas  

toimub erinevate alade OM kandidaatide ettevalmistus, millised tingimused tagaks OM-le 

kvalifitseerumise ja kes nimekirjas olevatest sportlastest on võimelised selle läbima. Samuti on 

vajalik teada projektide maksumust, et vajadusel leida lisavahendeid. 

     

OTSUSTATI: 

Otsustati teha ettepanek treenerite nõukogule, veelkord läbivaadata OM kandidaatide nimekiri 

ja koostada tingimused, mille alusel toimub OM-ga kaasneva sporditegevuse toetamine.  

Otsustati kinnitada OM kandidaatide nimekiri (nr.2) keda kaasatakse EOK. ja EJL. 1006 aasta 

koostöölepingusse. 

 

Hr.M.Jostov kirjutas alla ka Eesti Olümpiakomitee ja ELJ vahelisele koostöö lepingule aastaks 

2006. Lepingu rahline maht 648 000.- EEK. 

 

5. Täiendused 2006. aasta eelarveprojektis 

 

KUULATI:  

Hr. U Karlson andis ülevaate EJL eelarve projektist aastaks 2006. Puudub veel leping 

Kultuuriministeeriumi ja EJL-I vahel, mis tagab rahalise toetuse suuruse 2006 aastal. 

 

OTSUSTATI: 

Põhjalikum eelarve arutelu viia järgmisele koosolekule kuna see vajab veel täpsustusi ja 

parandusi. 

 

6. Turundusjuhi valik 

 

KUULATI: 

Hr. U.Karlson – andis ülevaate konkurssile laekunud avaldustest. 

 

OTSUSTATI: Moodustada kolme liikmelise komisjoni (U.Karlson, E.Pärni ja R.Rand) 

ülesandeks jääb välja valida EJL turundusjuht. 

 

7. Liidu sõiduvahendid 

 

KUULATI: 

Hr. U. Karlson andis ülevaate EJL autopargi vajadustest 2006 aastal. 

Hr. T. Suvi andis täiendavaid selgitusi koondise vajadustest. 
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ARVAMUS: 

Hr. V.Kaldoja ja Hr.M.Jostov arvasid, et on vajalik põhjalikumalt selgitada autode tehnilisi 

andmeid, pidades silmas juba konkreetseid automarke.  

OTSUSTATI: 

Hr.U.Karlson peab koostama ELJ autopargi vajaduste min. ja max tingimused, eelmise aasta 

transpordi kulutuste ülevaate ning esitama selle järgmisel juhatuse koosolekul. 
 

 

8. Muud küsimused 
 

EJL üldkoosoleku toimumine; 

OTSUSTATI: 

EJL Üldkoosolek esialgse plaani järgi võiks toimuda veebruarikuu lõpus või märtsikuu 

alguses Tallinnas. Kuupäeva ja aeg kooskõlastada Treenerite nõukoguga. 
 

Hr. U.Karlson peaks koostama EJL kohtunike EMV päevatasude soovituslikud määrad aastaks 

2006. Esitada need järgmisel EJL juhatuse koosolekuks. 

EJL Juhatuse järgmine koosolek toimub 14. veebruaril kell 17.00. 
 

 

 

________________________    ________________________ 

Mati Jostov       Annika Parv 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


