
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosoleku 

                                             PROTOKOLL  
 

 

Tallinn                                                                                 1.detsembril 2000.a 
                                                                                                                                                         Algus kell 16:00 

                                                                                                                                                         Lõpp kell 18:00 

 

 

 

Eesti Jalgratturite Liidu koosolekust võtsid osa 21 klubi esindavat liiget, kes esin- 

dasid 21 Eesti Jalgratturite Liidu liikmesklubi. Osales 17 külalist. Liikmetele anti  

välja hääletamiseks kokku 21 mandaati. 

 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud 10.novembril 2000.a, 

üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 21.novemb- 

ril 2000.a ja saadetud välja kõikidele liikmetele 22.novembril 2000.a.Ükdkoosolekust 

osavõtjate ja külaliste registreerimine algas kell 15:30. Osavõtjatele jagati välja üld -

koosoleku materjalid. 

 

EJL president Villu Reiljan avas koosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi ning tegi 

ettepaneku alustada üldkoosoleku otsustusvõime kontrolliga. 

Osavõtjate registreerimislehtede puhul selgus, et EJL 25-st liikmesklubist on esinda - 

tud 21 klubi (iga klubi esindab 1 liige), mis on üle 50% ja seega üldkoosolek on otsus-

tusvõimeline. 

President tegi ettepaneku, et koosolekut hakkab juhatama EJL juhatuse liige Madis Ki- 

vilo. Koosolek oli nõus ja M.Kivilo asus koosolekut juhatama. 

Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku protokollija  ja häältelugemiskomisjoni liik- 

med. Esitatud ettepanek valida koosoleku sekretäriks Eneken Vesmes ja häälteluge- 

miskomisjon 2-liikmeline : Allar Tõnissaar ja Runo Ruubel, pandi hääletusele. Tulemu- 

sega valdav enamus poolt, valiti protokollijaks Eneken Vesmes ja häältelugemiskomis- 

joni liikmeteks Allar Tõnissaar ja Runo Ruubel. 

 

Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Ta teatas, et päevakorrapro- 

jekt  oli ettenähtud korras liikmetele teatavaks tehtud ja ka koosoleku materjalidega osa-

võtjatele välja jagatud.  

Juhataja küsis, kas on ettepanekuid päevakorrapunktide osas. 

Kaupo Kuhlap - SK Cosmos tegi ettepaneku välja jätta päevakorrast punkt nr.4 "Vane- 

 

 



 

 

ma-tekogu valimine" ja punkt nr.5 "Presidendi, asepresidendi ja juhatuse liikmete va-

limine," seoses sellega, et läbirääkimised kandidaatidega kestavad ja ei ole lõplikud. 

Urmas Karlson - EJL peasekretär tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja punkt nr. 3.2  

"Täiskasvanute sport(OM) - Kirsipuu", kuna ettekandja teatas, et ei osale koosolekul 

tervislikel põhjustel ja tema kirjalik ettekanne (vt. lisa nr.1) on antud koosolekust osa-

võtjatele koos koosoleku materjalidega.  

Rohkem ettepanekuid ei olnud. 

 

Juhataja tegi ettepaneku panna hääletusele päevakorra punktide 4., 5. ja 3.2 päevakor- 

rast mahavõtmine. 

Hääletamise tulemusena poolt 16, vastu ei olnud, erapooletuid 3, ei hääletanud 2 -  

võeti päevakorrast maha punkt 4. 

Hääletamise tulemusena poolt 16, vastu ei olnud, erapooletuid 2, ei hääletanud 3 -  

võeti päevakorrast maha punkt 5. 

Hääletamise tulemusena poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 2 -  

võeti päevakorrast maha punkt 3.2. 

 

Hääletamise tulemusena poolt 19, vastu ja erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 2, kinni- 

tati üldkoosoleku päevakord järgmisel kujul : 

1. Üldkoosoleku avamine 

2. 2000.aasta EJL juhatuse tegevuse aruanne, arengusuunad - Villu Reiljan 

3. 2000.aasta EJL tegevuse aruanne - Urmas Karlson 

4. Noortesport (juuniorid) - Toivo Suvi 

5. 2001.aasta EJL liikmemaksu kinnitamine 

6. 2001.aasta litsentsid 

7. Muud küsimused ja ettepanekud 

8. Üldkoosoleku lõpetamine 

 

Juhataja tegi ettepaneku kinnitada üldkoooleku kodukord. Üldkoosolek nõustus ette-

panekuga anda ettekanneteks aega 5 minutit. 

 

Juhataja tõdes, et üldkoosolek on rakendunud ja tegi ettepaneku asuda sisuliste päeva-

korrapunktide käsitlemisele. 

 

Päevakorrapunkt nr.2 

2000.aasta juhatuse tegevuse aruanne, arengusuunad 

 

Juhataja andis sõna EJL president Villu Reiljanile. 

Ettekanne lisatud koosoleku protokollile lisa nr.2. 

 

Päevakorrapunkt nr.3 

2000.aasta tegevusaruanne 

 

Juhataja andis sõna EJL peasekretär Urmas Karlsonile 

Ettekanne lisatud koosoleku protokollile lisa nr.3. 

 



Päevakorrapunkt nr.4 

Noortesport(juuniorid) 

 

Juhataja andis sõna koondise treener Toivo Suvile. 

Ettekanne lisatud koosoleku protokollile lisa nr.4. 

 

Päevakorrapunkt nr.5 

2001.aasta liikmemaksu kinnitamine 

 

Juhataja andis sõna EJL president Villu Reiljanile. 

EJL juhatuse poolt esitati ettepanek jätta 2001.aasta liikmemaks samaks s.o. 1000.-  

krooni 

Juhataja pani ettepaneku hääletusele. 

Hääletamise tulemusena 20 poolt, vastu ei olnud, 1 erapooletu ja mittehääletajaid ei  

olnud - kinnitati 2001.aasta EJL klubide liikmemaksu suuruseks 1000.- krooni. 

 

Päevakorrapunkt nr.6 

2001.aasta litsentsid 

 

Koosolek arutas läbi litsentsimaksude suurused ja juhataja tegi ettepaneku panna need 

hääletusele. 

Hääletamise tulemusena 14 poolt, 1 vastu erapooletuid ei olnud ja 6 ei hääletanud - 

kinnitati meesteklassi(eliit ja harrastajad) litsentsimaksu suuruseks 200.-krooni. 

Hääletamise tulemusena 18 poolt, vastu ei olnud, erapooletuid 2 ja 1 ei hääletanud - 

kinnitati naisteklassi, meesjuunioride klassi M - 18 litsentsimaksude suuruseks 100.- 

krooni. 

Hääletamise tulemusena 19 poolt, vastu ei olnud, 1 erapooletu ja 1 ei hääletanud -  

kinnitati noormeeste  klassi M - 16 ja neidude klassi N - 16 võistlejate litsentsimaksu- 

de suuruseks 75.-krooni. 

Hääletamise tulemusena 18 poolt, vastu ei olnud ja 3 erapooletut - kinnitati poeglaste 

klassi M - 14 ja tütarlaste klassi N - 14 litsentsimaksude suuruseks 50.- krooni. 

 

Päevakorrapunkt nr.7 

Muud küsimused ja ettepanekud. 

 

Juhataja andis sõna : 

1. Urmas Karlson(EJL peasekretär) - informatsioon vanematekogu kohta. See kujutab 

endast endiste sportlaste, treenerite, kohtunike, aktivistide ja ärimeeste kogu, kes oma 

nõu, jõu ja rahalise abiga toetaksid EJL tegemisi. 

2. Madis Lepajõe(UCI komissar) - täiendav informatsioon vanemate nõukogu kohta. 

Tegutsedes kohtunikuna ei ole vajalik olla EJL juhatuse liige. Nõu ja jõuga saab ka 

kõrvalt abiks olla.Küsimustega võib alati spetsialisti poole pöörduda. Spetsialistid 

võiksid koonduda vanemate kogusse. 

3. Kaupo Kuhlap(SK Cosmos) - downhill'ist ehk mäestlaskumisest.  

     Downhill tuleks lisada eraldi jalgrattaspordi alana reitingutabelisse. Vanuseklassi - 

     des M - 16 ja M - 14 peaks olema eraldi arvestus krossisõidu ja maastikusõidu ratastele. 

 

 



4. Rein Pruuli(PRT) - tulevikuplaanidest 

Planeeritud 2001.a downhilli lisamine reitingutabelisse ja krossisõidu ning maasti- 

kusõidu ratastel sõitjatele sügissarjas ja EMV-l eraldi arvestus.   

5. Jüri Kalmus(JK Velorõõm) - treenerite nõukogust 

Edaspidi ei ole treenerite nõukogu arvuliselt piiratud. Osaleda võivad alati kõik 

treenerid ja avaldada oma soove. 

6. Andres Lekko(Mäe Ratturite Klubi) - EJL tegevusest 

Liikmena ei saa informatsiooni juhatuse otsustest. Vajalik oleks eelinfo saamine  

juhatuse koosolekutel päevakorda tulevatest küsimustest. Treenerite nõukugu päe-

vakorrad ja otsused tuleks saata kõikidele klubidele. 

7. Evald Pärni(EJL asepresident) - EJL infost 

EJL saab olema internetis oma lehekülg, kus saab olema kogu vajalik info ning kõi- 

gil on võimaldatud ligipääs. Eriinfot saab koodiga, mis eelnevalt klubidele teatavaks 

tehakse. 

8. Andi Sõmmer(JK Karksi - Nuia) - maastikujalgrataste võistlustest 

Ettepanek korraldada EMV ka noorematele st. M-12 jne. Huvilistele. Tiitel oleks mo-

tivatsiooniks. Eeskuju motolt. 

9. Jüri Kalmus(JK Velorõõm) - noortespordist 

Jalgrattasport kui spordiala noortele ei sobi. Seda tõestavad rahvusvahelised 

kogemused. Jalgratta - ja motospordil on vahe. Noortele korraldada võistlusi kohta- 

del ja kutsuda osalejaid ka mujalt. 

10. Vello Ainsalu(SK Taara) - jalgrattaspordist 

Jalgrattasport noortele ei sobi. Tiitlivõistlusi mitte teha. 

11. Oleg Sapožnin(EJL juhatuse liige) - jalgrattaspordist 

Noortele on maailmas BMX. 

12. Jüri Kalmus(JK Velorõõm) - EJL põhikirjast 

Ettepanek muuta EJL juhatuse valimise tsükkel 2-lt aastalt 4-le. Ettepanekud muu- 

datustest esitada kirjalikult EJL juhatusele. 

13. Evald Pärni(EJL asepresident) - üldkoosolekust 

Juhatus otsustab järgmise üldkoosoleku läbiviimise aja. 

14. Madis Kivilo(EJL juhatuse liige) - üldkoosolekust 

2000.a finantsaruanne tuleb üldkoosolekul kinnitada märtsis. Üleskerkinud küsimu- 

sed  ja eriarvamused esitada kirjalikult juhatusele. 

 

Rohkem küsimusi selle päevakorra punkti all üles ei tõstatatud. 

 

Päevakorrapunkt nr.8 

Üldkoosoleku lõpetamine 

 

Juhataja luges päevakorra ammendatuks. 

Ta tänas osavõtjaid ning kutsus koosolekule järgnevale 2000.a hooaja parimate 

autasustamisele ja hooaja pidulikule lõpetamisele. 

 

 

Madis Kivilo                                   Eneken Vesmes 

Juhataja                                            Protokollija 

 


