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4.
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EJL kohtunike kogu ettepanekud EJL võistlusreglemendi muutmiseks (U. Karlson);
EJL stipendiumikonkursi väljakuulutamine - kohtunikud, treenerid, mehhaanikud (U.
Karlson);
Stipendiumite väljamaksete kuupäevade kinnitamine (U. Karlson);
Noorte tippspordi ja treenerite toetuse jaotus 2007. aastal (U. Karlson);
EJL struktuurist ja presidendi kandidaatidest (M. Lepajõe);
EJL kohtunike kogu juhatuse ettepanekud kohtunike päevarahade määrade muutmise
kohta (R. Solnask);
Tallinna Teeninduskooli ettepanek kaubanduseriala õpetamiseks noorsportlastele (M.
Lepajõe);
Kohapeal algatatud küsimused.

1.
EJL kohtunike kogu ettepanekud EJL võistlusreglemendi muutmiseks.
KUULATI:
Hr. Urmas Karlson tutvustas EJL kohtunike kogu ettepanekuid EJL võistlusreglemendi
muutmiseks:
Kohtuniku litsentsi puudutavad muudatusettepanekud:
1.
Ettepanek muuta EJL 2007. a. võistlusreglemendi punkti 6.2.
Võistkondade esindajatel, treeneritel ja mehhaanikutel on kohustus esitada kehtiv
litsents võistluse sekretärile, et saada õigus sportlaste teenindamiseks ja saatemasinate
kasutamiseks võistluste käigus.
Kohtunikel on kohustus esitada kehtiv litsents EJL määratud võistluse peakohtunikule.
EJL kohtunike kogu juhatus määrab igale EJL kalendris olevale võistlusele (k.a.
paremusjärjestuse väljaselgitamisega rahvaspordiüritustele) peakohtuniku ainult
kehtivat litsentsi omavate kohtunike hulgast. Teised kohtunikud kutsub võistlusele
korraldaja.
Antud võistluse kategooriast tuleneva vajaliku kohtunike arvu, nende ülesanded ja
nõutavad kategooriad kooskõlastab korraldaja eelnevalt peakohtunikuga.
Uus sõnastus:
„Võistkondade esindajatel, treeneritel ja mehhaanikutel on kohustus esitada isiklikult
või võistkonna esindaja kaudu võistluse sekretärile kehtiv litsents, mis annab õiguse
sportlaste teenindamiseks ja saatemasinate kasutamiseks võistluste ajal tingimusel, et
saateautos viibib vähemalt üks loetletud litsentsiomanikest”.
2.
Sama alapunkti lause „Teised kohtunikud kutsub võistlusele korraldaja” muuta
järgmiselt: „Teised kohtunikud kutsub võistlusele korraldaja kooskõlastatult
peakohtunikuga”.
3.
Koosolek teeb ettepaneku muuta EJL võistlusreglemendi punkti 5.4 „Litsentsi
taotlemiseks tuleb taotlejal isiklikult või klubil iga taotleja kohta esitada täidetult
vastav taotlusvorm ja õnnetusjuhtumi kindlustuspoliisi koopia.” alljärgnevalt:
„Litsentsi taotlemiseks peavad treenerid, kohtunikud, esindajad ja mehhaanikud
esitama täidetult vastava taotlusvormi ja omama kehtivat ravikindlustust või selle
puudumisel õnnetusjuhtumi kindlustust.
OTSUSTATI:
Otsustati kinnitada EJL kohtunike kogu ettepanekud EJL võistlusreglemendi muutmiseks.
2.
EJL stipendiumikonkursi väljakuulutamine - kohtunikud, treenerid,
mehhaanikud.
KUULATI:
Hr.´U. Karlson tutvustas EJL stipendiumikonkursi väljakuulutamise kriteeriumeid.
Konkursid stipendiumitele neljas valdkonnas kuulutatakse välja EJL kodulehel. Taotluste
esitamise tähtaeg on 10. aprill 2007. a.
1. Jalgrattaspordi kohtunik – 40 stipendiumi.
Eesmärk: arendada kõrge kvalifikatsiooniga jalgrattakohtunike tegevust Eestis. Kohtunik
peab:
•
osalema EJL seminaridel ja koolitustel;
•
täiendama oma kvalifikatsiooni;
•
tegutsema EJL kalendrivõistlustel;
•
abistama korraldajaid jalgrattavõistluste ettevalmistamisel;
•
omama kehtivat jalgrattakohtuniku litsentsi ja tasuma iga-aastase litsentsitasu
Kohtunike stipendiumifond on 2007. aastal 180 000 EEK.

2. Jalgrattatreener - 15 stipendiumi.
Eesmärk: aendada kõrge kvalifikatsiooniga jalgrattatreenerite tegevust Eestis. Jalgrattatreener
peab:
• osalema treenerite kutsekoolitustel ja seminaridel;
• sooritama vähemalt üks kord nelja aasta jooksul kutseeksami treeneri
kvalifikatsiooniastme tõstmiseks;
• juhendama ja oma kogemustega abistama noorsportlasi treeningutel ja võistlustel;
• omama jalgrattatreeneri litsentsi ja tasuma iga-aastase litsentsitasu.
Jalgrattatreeneri stipendiumifond on 2007. aastal 120 000 EEK.
3. Jalgrattaspordi arendaja - üks stipendium.
Eesmärk: EJL strateegia juurutamine, jalgrattaspordi turundus ja analüüs. Jalgrattaspordi
arendaja peab:
• omama spordialaseid teadmisi ja laiapõhjalist haridust;
• osalema turundusalastel koolitustel ja seminaridel;
• analüüsima turundustrende spordis lähi- ja kaugemas tulevikus;
• abistama jalgrattaspordi arendamist Eestis;
• pakkuma konsultatsioone ja täiendkoolitust.
Jalgrattaspordi arendusstipendiumifond 2007. aastal on 240 000 EEK.
4. Jalgrattaspordi maanteekoondise mehhaanik - üks stipendium.
Eesmärk: Jalgrattamehhaaniku enesetäiendamine. Maanteekoondise mehhaanik peab:
• tundma eriala;
• olema osalenud viimasel kahel aastal Eesti koondise hooldemeeskonna töös;
• analüüsima uusimaid tehnilisi uuendusi maailmas ja juurutama nende kasutuselevõttu
Eesti koondistes;
• osalema täiendkoolitustel;
• abistama spordiklubisid ja -koole tehnilistes küsimustes;
• omama mehhaaniku litsentsi ja tasuma iga-aastase litsentsitasu.
Jalgrattaspordi mehhaaniku stipendiumifond 2007. aastal on 10 000 EEK.
Stipendiumifond 2007. a. eelarves on kokku 440 000 krooni, 2006. aastal oli 364 650 krooni.
Kohtunikud - eelarves 170 000, prognoositav 180 000. Täiendav tulu korraldajatelt olemas
(10 000).
Treenerid - eelarves 20 000, prognoositav 120 000. Täiendav tulu olemas Kult.min. eelarves
(100 000).
Turundus - eelarves 240 000, prognoositav 240 000.
Mehhaanikud - eelarves 10 000, prognoositav 10 000. Kokku 440 000, prognoositav 550 000.
OTSUSTATI:
Kuulutada välja avalik konkurss stipendiumide taotlemiseks vastavalt esitatud ettepanekutele:
kohtunikud; V, IV ja III astme treenerid (V aste – 8900 krooni, IV-III aste 7600 krooni);
jalgrattaspordi arendaja ja mehhaanik.
3.
Stipendiumide väljamaksete kuupäevad.
KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas stipendiumide väljamaksete põhimõtteid ja kuupäevi.
Ettepanek teostada stipendiumide väljamaksmised neli korda aastas. Otstarbekas on teha
väljamaksed jooksva aasta kvartalite kaupa.
OTSUSTATI:

Kinnitada stipendiumide väljamaksmise kuupäevad - hiljemalt 20. aprilliks, 20. juuliks, 20.
oktoobriks, 20 detsembriks.
4.
Noorte tippspordi ja treenerite toetuse jaotus 2007. aastal.
KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas riikliku noorte tippspordi toetuse jaotuse kriteeriumeid EJL
liikmetele ning 2007. aasta jaotust 2006. aasta tulemuste põhjal.
Noortespordi toetuseks summad jagunevad järgnevalt:

Koht Registrinr. Klubi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

80172726
80072321
80028946
80112121
80084620
80083879
80138356
80016469
75009177
80189715
80056718
80042449
80098487
80003082
10027017
80113600
80057496

CFC
TÜSK
KJK
JSK Tamme
Tartu SK Velo
Pärnu Kalev SK
Viljandi Rattaklubi MTÜ
JSK Kona-Centrum
Narva SK Energia
Jõhvi Rattaklubi
Cosmos
Viko
SJK Viiking
Viru SK
Hawaii Express
SK Rakke
Eesti Jalgratturite Liit

KOKKU

Raha klubile
kokku
153 582
152 789
124 039
84 528
51 980
46 605
39 235
29 640
20 994
16 735
14 762
13 256
11 573
9 859
7 767
2 654
260 000

1 040 000

OTSUSTATI:
Kinnitada noortespordi toetuse jaotus 2007. aastal 2006. aasta tulemuste põhjal.
5. EJL struktuurist ja presidendi kandidaatidest.
KUULATI:
Hr. M. Lepajõe tutvustas EJL struktuuri muudatuse ideed, mis on vahelduva eduga arutuse all
olnud ka varasemalt, 2001. ja 2004. aastal.
Struktuur:
ÜLDKOOSOLEK
Toimub korralisena vähemalt üks kord aastas hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta
lõppu.
Hääleõiguslikud osalejad – liikmete (klubide) volitatud esindajad, igal liikmel üks hääl.
Valib EJL presidendi ja asepresidendi(d) ning volikogu liikmed volituste tähtajaga neli aastat.
VOLIKOGU
Kõrgeim esindusorgan, 11 - 15 liiget (treenerite nõukogu esimees, korraldajate kogu esimees
ja kohtunike kogu esimees kuuluvad volikogu koosseisu ametikohast tulenevalt). Nimetab
ametisse EJL juhatuse liikme(d) tähtajaga 5 aastat.
Volikogu koosolekud toimuvad kord kvartalis. Volikogu tööd juhib EJL president.

PRESIDENT
Esindusisik, volikogu juhataja. Esindab EJL-i suhtlemisel valitsusasutustega jt kõige
olulisemate koostööpartneritega.
JUHATUS
EJL tööorgan, 1 – 3 liiget. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees (EJL peasekretär).
PEASEKRETÄR
On ühtlasi EJL juhatuse esimees, büroo ja palgaliste töötajate juht.
BÜROO
Urmas Karlson - peasekretär (juhatuse esimees)
Hanno Kross - turundusjuht
Kersti Liiv - pearaamatupidaja
Annika Parv - sekretär
PEATREENERID
Toivo Suvi
- maantee
Marko Kajandu - maastikuratas
Ado Hein
- trekk
…………..
- BMX
TREENERITE NÕUKOGU
9 liiget, esimees Jüri Kalmus
KORRALDAJATE KOGU
Juhatuses 3 liiget, esimees…………
KOHTUNIKE KOGU
Juhatuses 5 liiget, esimees Rein Solnask
ARVAMUS:
Hr. M. Lepajõe - Kui struktuuri muuta, siis see võiks kasuks tulla tulevase presidendi
leidmisel kas väljastpoolt või läbi volikogu ka praegusest juhatuse koosseisust. Uus struktuur
vähendaks presidendi töökoormust, ta oleks rohkem esindusisik ja annaks peasekretärile
suuremaid volitusi.
KÜSIMUS:
Hr. V. Kaldoja – Kas me peame täna midagi otsustama või me võtame selle ettepaneku
mõtlemiseks?
VASTUS:
Hr. M. Lepajõe – Ettepanek on pigem mõtlemiseks. Otsustamist aga ei tohiks ka väga kaugele
edasi lükata, kuna edasilükkamine võib takistada presidendi otsimist.
ARVAMUS:
Hr. V. Kaldoja – kas me ei peaks eelnevalt tutvuma mittetulundusühingute seadusega ja
arutama ettepanekut siseringis, enne kui saata laiale ringile.
ARVAMUS:
Hr. E. Veskimägi - Ma ka arvan, et see muudatus eeldab suuremat eelselgitust, põhjalikku
arutelu. Edadiseks aruteluks peaks täiendava infona olema nimekiri alaliitudest, kes omavad
sellist struktuuri.
OTSUSTATI:
Juhatuse liikmed tutvuvad veelkord struktuuri muutmise ettepanekuga ja järgmisel juhatuse
koosolekul võetakse teema uuesti arutlusele.

6. EJL kohtunike kogu juhatuse ettepanek kohtunike tasustamise määrade muutmise
kohta.
KUULATI:
Hr. R. Solnask tutvustas EJL kohtunike kogu juhatuse ettepanekut kohtunike tasustamise
määrade muutmise kohta.
Koosolek esitab EJL-i juhatusele kinnitamiseks uued päevatasude määrad sõltuvalt kategooriast.
Kohtuniku kategooria
UCI komissar

Stipendiumi päevamäärad kroonides
Eesmärk
Kohtunike kogu
(hiljemalt 2008. a.)
juhatuse ettepanek
800.700.-

2006. a.
kehtinud
600.-

A - kategooria

600.-

500.-

450.-

B – kategooria

400.-

350.-

300.-

C – kategooria

300.-

250.-

200.-

1. Võistluse peakohtunikule ja peasekretärile hüvitatakse lisaks võistluspäeva(de) tasule
võistluse ettevalmistamise ja lõpetamisega seotud tööd vähemalt ühe päevatasu ulatuses.
2. Väljastpoolt võistluse toimumise maakonda kutsutud kohtunikele on võistluste korraldaja
kohustatud lisaks päevatasudele hüvitama reisi- ja majutuskulud (või kindlustama tasuta
majutuskohaga).
ARVAMUS:
Hr. I. Kelk – Võistluste korraldajate kogu arvamus on selline, et kohtunike päevamäärasid ei
tohiks tõsta, kuna võistluste korraldajatel on 2007. aasta eelarve juba tehtud. Kas tasu
suurenemisega paraneb ka kohtunike tegevus? Kõige rohkem mõjutab hinnatõus eelarvet just
mitmepäevastel võistlustel nagu Saaremaa Velotuur.
Hr. R. Rand – Ma arvan, et Saarema Velotuuri korraldajad saavad kohtunikega tasude osas
kokkuleppele.
Hr. I. Kelk – Teises punktis ei ole mainitud toitlustamist?
Hr. M. Lepajõe – Iseenesest peaks olema küll.
Hr. V. Kaldoja – Tulevikus võiks kohtunike kogu sellised ettepanekud juhatusele esitada
oktoobris või novembris. Selleks aastaks võiks 2007. aasta uued kohtunike päevamäärad
kinnitada ning mitmepäevaste võistluste korraldajatega jõuda kohtunike tasus kokkuleppele.
Hr. I. Kelk – Ka autokompensatsioon vajab täpsustamist.
Hr. V. Kaldoja - Kompenseerima peaks kõige odavamat transportteenust.
Hr. R. Rand – Transpordi osas tuleks saavutada kokkulepe võistluste korraldajatega.
OTSUSTATI:
Kinnitada kohtunike päevamäärad järgnevalt:
UCI komissar
700.A - kategooria
500.B – kategooria
350.C – kategooria
250.1. Võistluse peakohtunikule ja peasekretärile hüvitatakse lisaks võistluspäeva(de) tasule
võistluse ettevalmistamise ja lõpetamisega seotud tööd vähemalt ühe päevatasu
ulatuses.
2. Väljastpoolt võistluse toimumise maakonda kutsutud kohtunikele on võistluste
korraldaja kohustatud lisaks päevatasudele hüvitama reisi- ja majutuskulud (või
kindlustama tasuta majutuskohaga).

7. Tallinna Teeninduskooli ettepanek kaubanduseriala õpetamiseks noorsportlastele.
KUULATI:
Hr. M. Lepajõe tutvustas Tallinna Teeninduskooli ettepanekut kaubanduseriala õpetamiseks
noorsportlastele.
KÜSIMUS:
Hr. M. Lepajõe – Kas EJL-le võiks see huvi pakkuda?.
ARVAMUS:
Hr. V. Kaldoja –Teeninduskooli pakkumine tuleks klubidele laiali saata.
Hr. M. Lepajõe – Ma lasen Tallinna Teeninduskoolil teha memo ja siis edastame klubidele.
8. Kohapeal algatatud küsimused.
OTSUSTATI:
EJL juhatuse järgmine koosolek toimub 17. mail 2007. a., kell 16.00 AS Silberauto ruumes.

