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                                         Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosoleku 

                                                        PROTOKOLL  

 

 

 

 Tallinn                                                                                              10.jaanuaril 2002 

                                                                                                             Algus kell 17:05 

                                                                                                             Lõpp kell 19:00 

 

 

Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosolekust võttis osa 54 inimest - 18 klubi esindajat/delegaati, 

9 EJL juhatuse liiget (S.Kallas, E.Veskimägi, O. Sapožnin, R.Kirsipuu, M.Lepajõe, S.Lipp, 

K.Padar, E.Pärni, R.Rand, ) ja 27 külalist. 

 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud EJL liikmesklubidele. 

Üldkooslekust osavõtjate registreerimine algas kell 16:45. Osavõtjatele jagati välja üld -

koosoleku päevakorra projekt. 

 

EJL president Siim Kallas avas koosoleku, tervitas osavõtjaid ja tegi ettepaneku alustada 

üldkoosoleku otsustusvõime kontrolliga. 

Osavõtjate registreerimislehtede põhjal selgus, et EJL 26st liikmesklubist on esindatud 17 

klubi (igat klubi esindab 1 liige), mis on 2/3 vajalikest häältest ja seega on üldkoosolek ot-

sustusvõimeline. Klubide esindajatele hääleõiguslikele delegaatidele on välja antud 17 

mandaati. 

President tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Madis Kivilo. Koosolek oli nõus ja 

Madis Kivilo asus  koosolekut juhatama. 

Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku  protokollija ja häältelugemise komisjon. Ette-

panek valida koosoleku protokollijateks Eneken Vesmes ja Ingrid Sommer ja häältelu-

gemise komisjon 2-liikmeline - Tiit Tamme ja Harald Osjamets,  pandi hääletusele. 

Hääletamise tulemusena - kõik poolt - valiti protokollijateks Eneken Vesmes ja Ingrid 

Sommer ja häältelugemise komisjoni liikmeteks Tiit Tamme ja Harald Osjamets. 

 

Juhataja asus koosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Ta teatas, et päevakorra projekt on 

kõikidele osavõtjatele välja jagatud. Kuna EJL-i oli laekunud ettepanekuid päevakorra 

muutmise suhtes, tegi koosoleku juhataja omapoolse ettepaneku viia üldkoosolek läbi 

uuendatud päevakorra alusel, mis kõigi osalejate poolt vastu võeti : 

 

1. Koosoleku rakendamine 

2. Uute klubide vastuvõtmine 

3. Aunimetused 

4. 2001.aasta tegevusaruanne 

5. Sõnavõtud ja ettepanekud 
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6. Koondiste tegevusaruanded 2001.a hooaja kohta  

6.1 Maantee täiskasvanute koondis 

6.2 Maantee juunioride koondis 

6.3 Maastikurattasõit 

7. Klubist klubisse ülemineku kord 

8. Põhikirja muudatused 

9. 2002.a liikmemaksu ja litsentsimksu kinnitamine 

10. Eesti Jalgratturite Liidu struktuur 

11. Muudatused võistluskorralduses 2002.aastal 

12. Põhisuunad 2002.aastaks 

13. 2002.aasta eelarve kinnitamine 

14. Koosoleku lõpetamine 

 

Päevakorrapunkt nr.2 

Kõigi poolt häältega võeti EJL-i liikmeks 2 klubi - MTÜ Veloplus ja Klubi Tartu Maraton. 

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku anda uute klubide esindajatele hääletamisõigus ( kohal 

oli MTÜ Veloplus esindaja) ning välja anda mandaat. Ettepanek võeti vastu. 

 

Päevakorrapunkt nr.3 - Siim Kallas                                                                     vt.lisa nr.1 

Juhatuse ettepanekul võeti aunimetused üldkoosoleku häälteenamusega vastu ning aupresi-

dendiks nimetati Oleg Sapožnin. 

 

Päevakorrapunkt nr. 4 - Siim Kallas                                                                    vt.lisa nr.2 

 

Päevakorrapunkt nr.5  

Sõnavõtte ja ettepanekuid ei olnud 

 

Päevakorrapunkt nr.6   

*    Maantee täiskasvanute koondis - Vello Ainsalu(1) ja Allar Tõnissaar(2) 

(1) R.Oja haiguslehel viibimise ajal oli V.Ainsalu koondise treeneri kohusetäitja EM ja 

MM-il käimisel. Anti ülevaade nendele võistlustele eelnenud hetke olukordadest, 

puudujäämised olid talvisel - kevadisel ettevalmistusperioodil. Üldiselt jäi Ainsalu 

sportlaste saavutustega rahule. 

(2) A.Tõnissaar andis ülevaate omapoolsetest püstitatud eesmärkidest  

• tuleb leida ja osaleda tiitlivõistlustele eelnevatel võistlustel 

• Eesti koondis peaks osalema rohkem ka kodustel võistlustel  

• kodustel võistlustel osalemine annab tagasisidet Eesti sponsoritele 

• sportlase kalender tuleb tasakaalustada maantee ja maastikurataste võistluste vahel 

Tulemusteks peab senini saavutatutest paremaid kohti tiitlivõistlustel 

*    Maantee juunioride koondis - Toivo Suvi                                                    vt.lisa nr.3 

*    Maastikurattasõit - Evald Pärni 

2001.aastal tegevuse pärlid - registreeriti Eestis esimene profiklubi - Kayaba - Yema - ja 

selle sportlane S.Kukk on maailma edetabelis 115.kohal ning M.Meieri kandidatuuri ak-

septeerimine Šveitsi Jalgrattakeskusesse.    

Eestis tugevad lahterdused erinevate alade vahel. EJL-i võistluskalendris moodustavad 

maastikurattavõistlused 70%, seega võiksid sportlased mõlematel võistlustel osaleda nagu 

seda tehakse mujal maailmas. 

 

Päevakorrapunkt nr.7 - Andres Lekko                                                               vt.lisa nr.4 

Klubist klubisse ülemineku korda tehti sisse mõningased muudatused ning võeti vastu 14 

poolthääle ja 1 vastuhäälega.Erapooletuid oli 3. 

 

Päevakorrapunkt nr.8 - Madis Lepajõe                                                              vt.lisa nr.5 

Koosoleku juhataja andis selles päevakorrapunktis lühiseletuseks sõna Eesti Jalgratturite 

Liidu liikmele Madis Lepajõele. 
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Kuna põhikirja täiendatud projekt oli EJL liikmetele õigeaegselt teatavaks tehtud, tutvustas 

Madis Lepajõe lühidalt olulisemaid täiendusi põhikirjas. 

Juhataja küsis üldkoosoleku arvamust. Küsimusi ettekande ja põhikirja projekti kohta ei 

olnud. 

Juhataja tuletas meelde, et kehtiva põhikirja p.24 järgi saab põhikirja muuta, kui üldkoos -

olekus on esindatud üle 2/3 EJL liikmetest. See kvoorum on olemas 26-st liikmest on esin-

datud 18, mis on üle 66,6%. 

Juhataja pani EJL-i põhikirja täiendamise ettevalmistatud kujul hääletusele. 

Hääletamisel mandaatidega - poolt 17, vastu 0, erapooletuid 1 võeti vastu otsus liidu 

põhikirja täienduste sisseviimiseks. 

 

 

Päevakorrapunkt nr.9 - Urmas Karlson                                                             vt.lisa nr.6  

11 poolthäälega kinnitati litsentsi - ja liikmemaksude summad 2002.aastaks 

Vastu oli 6 häält, erapooletuid oli 1 

 

 

Päevakorrapunkt nr.10 - Madis Lepajõe                                                            vt.lisa nr.7  

Otsustati antud struktuurimuudatusega edasi tegeleda ja järgmisel üldkoosolekul taas asi 

päevakord võtta 

 

Päevakorrapunkt nr.11 - Urmas Karlson ja Madis Lepajõe 

EJL-i võistluskalendrisse pääseb ainult tasutud arve ja täidetud ankeedi alusel. vt.lisa nr.8 

K.Raudsepp - paketist maha võtta lause - võistlustel, mis ei ole registreeritud EJL-i võist-

luskalendris, ei ole lubatud startida litsentseeritud sportlastel ja ei tohi kasutada UCI ja EJL 

kohtunike teenuseid. 

Veskimägi ettepanekul pandi pakett hääletusele esialgses vormis, klausliga muudatuste 

sisseviimistest järgmisel üldkoosolekul.  

Ametlik eelregistreerimisvorm tuleb esitada iga kategooria eraldi lehel             vt.lisa nr.9 

Litsentide taotlusblanketile kirjutab alla vastutav treener                                    vt.lisa nr.10 

Muudatused võistluskorralduses võeti 11 poolthäälega vastu, vastuhääli oli 7. 

 

Päevakorrapunkt nr. 12 - Urmas Karlson                                                             vt.lisa nr.11 

18 poolthäälega võeti 2002.aasta põhisuunad vastu 

 

Päevakorrapunkt nr.13 - Urmas Karlson                                                              vt.lisa nr.12 

18 poolthäälega võeti 2002.aasta eelarve vastu 

 

 

Koosoleku juhataja  M.Kivilo 

 

Koosoleku protokollija I.Sommer  


