EESTI JALGRATTURITE LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 10

Koosolek toimus 23. oktoobril 2007. a. Rotermann Group ruumes, Ahtri 6a, Tallinn, algusega
kell 16.00 ja lõpuga 18.45.
OSALEJAD:

juhatuse liikmed:
president
asepresident
asepresident
asepresident

KÜLALISED:

Jaan Toots
Väino Kaldoja
Enn Veskimägi
Madis Lepajõe
Toomas Saarma
Raivo Rand
Evald Pärni
Oleg Sapožnin
Urmas Karlson
Toivo Suvi
Hanno Kross
Jüri Kalmus
Rein Solnask
Hardy Rasmann

aupresident
EJL peasekretär
maanteekoondise peatreener
EJL turundusjuht
Elva JK Velorõõm esindaja
Kohtunike kogu esimees

PUUDUSID:
Koosoleku juhataja: Jaan Toots
Koosoleku protokollija: Annika Parv
PÄEVAKORD:
1. Stuttgarti MM´i kokkuvõte – Toivo Suvi;
2. 2007. aasta hooaja pidulik lõpetamine;
3. 2008. aasta võistluskalender;
4. Pro

Continental

Team`i

registreerimine

Eestis.

Juriidilise

isiku

JanPat

(kommertsnimena: Jalgrattaklubi Mitsubishi-Jartazi) vastuvõtmine EJL´i liikmeks;
5. 2008. aasta eelarveprojekt;
6. Pro klubi pöördumine EJL juhatuse ja töötoimkonna poole – Allar Tõnissaar;
7. Muud ettepanekud.

OÜ

1.

Stuttgardi MM´i kokkuvõte
KUULATI:
Hr. Toivo Suvi andis ülevaate Stuttgardis 26.-30. septembrini toimunud maanteesõidu MM´st.
·
Eraldistardis:
U-23:
7. koht Tanel Kangert
16. Rein Taaramäe
· Ühisstardis:
M-Eliit:
28. koht Rene Mandri
69. koht Erki Pütsep
N-Eliit:
40. Gerete Treier
Laura Lepasalu katkestas
U-23:
31. Tanel Kangert
47. Rein Taaramäe
Alo Jakin ja Sander Maasing katkestasid.
OTSUSTATI:
Hinnata MM´i tulemusi heaks. Hinnangu andmisel arvestati meie sportlaste head võistlusvaimu,
sportlikku sooritusvõimet tugevas ja ühtlases konkurentsis. Esikolmikusse jõudmine U23 klassis
oli kuni lõpumeetriteni väga tõenäoline.

2.

2007. aasta hooaja pidulik lõpetamine
KUULATI:
Hr. Urmas Karlson tutvustas ettepanekut korraldada 2007. aasta rattahooaja lõpetamine 29.
novembril algusega kell 17.00. Üheks võimalikuks toimumiskohaks võiks olla spordiklubi Arctic
Sport kohvik Champion. Hooaja lõpetamisel autasustatakse mälestusesemetega parimaid
sportlasi, kohtunikke, klubisid. Kogu kulu selleks on planeeritud 47 000.- EEK.
Hr. U. Karlson tegi ettepaneku kuulutada välja stipendium sportlike tipptulemuste saavutamiseks
2008. aastal kolmele sportlasele ja kahele treenerile.
Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja
suurvõistlustel saavutatud tulemusi, alaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist
püstitatud eesmärkide realiseerimisse.
Väljamakstavate stipendiumite maht oleks 53 000.- EEK
ETTEPANEK:
Hr. Jaan Toots tegi ettepaneku suurenda kõiki eelpool esitatud eelarve kuluartikleid kokku 250
000.- kroonini. Liidu rahalised vahendid võimaldavad seda.
ETTEPANEK:
Hr. Raivo Rand tegi ettepaneku korraldada üritus Tallinnas Hotellis Euroopa, Paadi 5 restoranis
ja kutsuda esinema ka ansambel.
Toimus arutelu.

OTSUSTATI:
Eraldada stipendiumid 2007. aastal tiitlivõistlustel edukalt esinenud sportlastele ja nende
treeneritele ja toetada 2007. aasta parimat noorteklubi;
1. Kuulutada välja stipendiumid sportlike tipptulemuste saavutamiseks 2008. aastal; ühele
sportlasele 50 000.- EEK, ühele sportlasele 35 000.- EEK, ühele sportlasele 25 000.- EEK, ühele
treenerile 30 000.- EEK ja ühele treenerile 15 000.- EEK.
Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja
suurvõistlustel saavutatud tulemusi, alaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist
püstitatud eesmärkide realiseerimisse.
2. Eraldada toetus 2007. aasta parimale noorteklubile 30 000.- EEK kõrgemate sportlike
eesmärkide saavutamiseks 2008. aastal.
3. 2007. aasta hooaja piduliku lõpetamise ajaks määrati 28. november algusega kell 18.00
Tallinnas Hotellis Euroopa, Paadi 5, restoranis Olive. Ajakava täpsustatakse hiljem töö käigus.
Ürituse eelarve 65 000.- EEK.
3.
2008. aasta võistluskalender
KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas 2008. aastaks EJL kalendrisse registreeritud võistlusi.
Võistluskalendrisse registreerimine lõppes vastavalt võistlusreglemendile 1. oktoobriks.
15. oktoobriks koostati laekunud avalduste põhjal võistluskalendri projekt, mis koosneb 85
võistlusest.
Võistluskalendri projekt kooskõlastatakse ja vajadusel viiakse sisse muudatused võistluste
korraldajate kogus 24. oktoobril, treenerite nõukogus 29. oktoobril ja kohtunike kogus hiljemalt
10. novembril. Alates 15. novembrist 2008. a. saab tutvuda kalendri projektiga EJL kodulehel.
Kuni 30. detsembrini sõlmitakse lepingud 1. ja 2. kategooria võistluste korraldajatega ja
väljastatakse arved registreerimismaksudele.
Kalendrisse registreerimise tasud:
I kategooria 3000.II kategooria 1600.III kategooria 600.Lõplik 2008. a. võistluskalender avaldatakse jaanuari algul.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
1. Teha ettepanek panna üldkoosolekul hääletamisele 2009. aasta kalendrisse registreerimise tasu
tõstmine.
2. Kõik EJL´i kalendris registreeritud võistluste kohtunikega seotud rahalised väljamaksed
toimuvad läbi EJL´i.

4.

Pro Continental Team`i registreerimine Eestis. Juriidilise isiku JanPat OÜ
(kommertsnimena: Jalgrattaklubi Mitsubishi-Jartazi) vastuvõtmine EJL´i liikmeks

KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas Eesti Jalgratturite Liitu tulnud avaldust, milles palutakse liikmeks vastu
võtta OÜ JanPat (Eesti registris registrikood 11428634), kommertsnimega Mitsubishi-Jartazi.
Tegemist on endise Belgia kontinentaal jalgrattameeskonnaga. 2008. aastaks soovivad nad UCI-s
registreerida ennast Pro kontinentaalvõistkonnana.
15.–16. okt. külastasid EJL´i klubi loojad Patrik Stallaert ja Jan Van Der Perre, mille käigus
esitati avaldus liidu liikmeks astuda.
2009. aastaks on vaja selgitada erireglemendi olemasolu vajadus, millistele tingimustele peavad
vastama kodumaised UCI-s registreeritud võistkonnad. Selleks on vajalik moodustada töörühm,
kes arvestades Euroopa alaliitudes kehtivaid tingimusi, kohandavad need vajadusel Eestile
sobivateks.
OTSUSTATI:
Otsustati vastu võtta uueks EJL´i liikmeks juriidiline isik JanPat OÜ (kommertsnimega
Jalgrattaklubi Mitsubishi-Jartazi).
5.
2008. aasta eelarve projekt
KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvusta 2008. a. eelarve projekti 22. oktoobri seisuga. Projektis on tulu 5 675
000.- EEK, mis on 384 000.- EEK`i väiksem võrreldes 2007. aastaga. Vähenemine on tingitud
sellest, et ei ole veel jõutud reaalsete lepingute sõlmimiseni kõigi potentsiaalsete toetajatega.
Eesmärk on lõpliku eelarve mahuks saada 6 000 000.- EEK.
Toimus arutelu, mille käigus tõdeti, et peab astuma konkreetseid samme turundustöö
parandamiseks.
OTSUSTATI:
Toimus eelarve esimene lugemine. Järgmisel juhatuse koosolekul toimub teine lugemine ja
arutatakse konkreetselt eelarvega seotud küsimusi.
6.
Pro Klubi pöördumine EJL juhatuse ja töötoimkonna poole
KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas Pro Klubi pöördumist EJL juhatuse ja töötoimkonna poole. Pöördumise
põhjuseks olid ebatäpsused Eesti jalgrattavõistluste protokollides. Selgitusi andsid Elva JK
Velorõõm esindaja Jüri Kalmus ja kohtunike kogu juhatuse esimees Rein Solnask.
OTSUSTATI:
Otsustati informeerida täiendavalt asjaosalisi (kohtunikud, treenerid, sekretariaat, võistluste
korraldajad) kehtestatud reeglitest, kaasnevatest muudest nõudmistest ja kohustusest neid järgida.
Kehtestatud reeglitest ei tohi teha mingisuguseid järeleandmisi. Võimalike samalaadsete vigade
vältimiseks tulevikus tuleb kohtunike koolitusel juhtida nendele punktidele eraldi tähelepanu.
7.
Muud ettepanekud
KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas EJL-i kirjalikult esitatud ettepanekuid ja taotlusi.
Hr. U. Karlson - esimene kiri, JSK Viiking`i taotlus, kus paluti juhatuse abi ja EJL`i toetuskirju
2008. aasta Saaremaa Velotuuri korraldamiseks.

OTSUSTATI:
Osutada kaasabi vajalike taotluste ja toetuskirjade vormistamisel ning edastamisel.
KUULATI:
Hr. U. Karlson - teine kiri, teade Tallinna Linnavalitsusest, milles vastati meie kirjale Lillepi
parki rajatava raja laiuse kohta (EJL´i sooviks oli teetrassi laius 5 meetrit). 20. septembril 2007. a.
Lillepi pargis toimunud teetrassi ülevaatuse tulemusel jõuti kompromisslahenduseni, mille
kohaselt pärast trassi mõningast muutmist võib raja laiuseks projekteerida 4 meetrit.
KUULATI:
Hr. U. Karlson - kolmas kiri on jalgrattatreener Alar Krull`i taotlus toetada andekat
maastikuratturit Martin Lood rahaliselt 2012. a. OM-ga seotud eesmärkide elluviimiseks.
Martin Loo`l võimaldatakse alates käesoleva aasta novembrist asuda treenima maastikuratturite
klubis Tšehhis. Klubiga koos osaleb Martin 2008. aastal paljudel rahvusvahelistel võistlustel ja
MK etappidel. Osalemiskulud peab aga tasuma tema ise. Et kvalifitseeruda Londoni OM´ile on
vaja koguda rahvusvahelistelt võistlustelt 2009. – 2011. a. vajalikud reitingupunktid.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Välja kuulutada üks maastikuratturi stipendium 100 000.- EEK 2008. aastaks.
Avaldused esitada EJL`i 1. novembriks. Laekunud avalduste hulgast valitakse välja üks
stipendiaat.
Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 04.12.2007.
________________________
Jaan Toots
koosoleku juhataja

________________________
Annika Parv
Protokollija

