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1.

CC Superiori avaldus EJL liikmeks astumiseks.

KUULATI:
U. Karlson tutvustas Tõnu Ordi poolt esitatud klubi CC Superiori avaldust astuda EJL liikmeks.
Toimus arutelu, mille tulemusena leiti, et klubi CC Superior on igati sobilik EJLi liikmete hulka
kuuluma.
OTSUSTATI:
Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks klubi CC Superior.
2.

2010. a. noortespordi rahastamise juhendi kinnitamine.

KUULATI:
U. Karlson tutvustas 2010. a. noortespordi rahastamise juhendit.
Treenerite nõukogu on koostanud noortespordi rahastamise juhendit alates 1997. aastast.
Noorte tippspordi arendamise toetuse eraldab Kultuuriministeerium alaliitudele, mis edastatakse
juhatuse poolt kinnitatud juhendi alusel noortega tegelevatele klubidele.
Juhendit on jooksvalt täiendatud. Viimased kaks aastat on otsustanud Treenerite nk. muudatusi
mitte teha, kuna süsteem on toiminud ja toetuse saajate hulka kuuluvad noortega tegelevad klubid
on jaotuspõhimõtetega rahul, ega pole esitanud ettepanekuid muutmise osas.
Juhendi tõsisem arutelu oli Treenerite nõukogus 2008. aasta detsembris toimunud koosolekul.
Oldi ühel meelel olemasolevat süsteemi mitte muuta, kuna see on kõigile mõistetav, metoodiliselt
õieti ülesehitatud ning selle järgimine ei ole klubidele ülejõu käiv.
Ettepanekuid muutmise osas küll on tulnud Võistluste korraldajate kogu poolt, kus läbiv idee on
siduda kõik kalendris olevad võistlused noortespordi rahastamisega.
See idee ei ole leidnud poolehoidu noortega tegelevate klubide ja Treenerite nk. poolt. Peamiseks
vastuargumendiks on arusaam, et selline süsteem lõhuks spordi põhifilosoofiat, muutes võistlused
rahakogumise kohaks nii klubidele ja samuti võistluste korraldajatele. Sellisel juhul on oht, et
muutub võimatuks noorte sportlaste tasakaalustatud ja metoodiliselt õieti ülesehitatud
treeningprotsess.
Viimane juhendi ülevaatus toimus treenerite nõukogus 15. mail, kus otsustati anda juhend
kinnitamisele juhatusele muudatusi sisse viimata.
Toimus arutelu, mille tulemusena leiti, et 2010. a. noortespordi rahastamise juhendi on valmis
juhatuse poolt kinnitamiseks.
OTSUSTATI:
Kinnitada 2010. a. noortespordi rahastamise juhend.
3.

EJL 2009. a. eelarvest.

KUULATI:
U. Karlson andis ülevaate EJL eelarve hetkeseisu.
Tõdeti, et rahalised liikumised on plaanipärased, kärbete ja muudatuste tegemiseks ei ole
vajadust.
4.

Saaremaa JK Viikingi esindaja taotlus toetada Kuressaare etapi korraldamist.

KUULATI:
U. Karlson andis ülevaate tekkinud olukorrast EMV kriteeriumi etappide korraldamisel.
Fotofiniši tellimise teema EMV kriteeriumi etappidele oli ettenägelikult arutusel eelmisel

juhatuse koosolekul. Otsustati, et MV kriteeriumi etappide korraldajatel fotofiniši puudumine ei
tohiks olla põhjuseks võistluse ärajätmisele, tuleb arvestada majanduslikku olukorda. Tõsiste
probleemide ilmnemisel on peakohtunikul õigus alandada võistluse vastava etapi kategooriat.
Võistluste etappide peakohtunikelt laekunud aruannete põhjal ei esinenud ühelgi etapil
arusaamatusi, samuti ei esitatud ühtegi protesti.
Liitu laekus taotlus SJK Viikingi poolt korraldatud etapi fotofiniši kulude kompenseerimiseks,
kuna osa korraldajaid vastavat teenust ei tellimnud ja seega ka nende kulud olid väiksemad.
Toimus arutelu. Juhatuse seisukoht on, et tagantjärele taotlusi ei rahuldata. Otsuse puhul lähtuti
ka 1995. Aastal vastu võetud otsusest, mille kohaselt EJL ei toeta Eesti MV korraldamist aladel,
mis ei ole kavas EM-l ega MM-l. Otsustati, et tulevikus tuleb täiendada EJL võistlusreglementi
kõneall olevates punktides.
OTSUSTATI:
Mitterahuldada SJK Viiking fotofiniši kulude kompenseerimiseks taotlus. Täiendada
võistlusreglemendi vastavaid punkte.
5.

26.-28.06.2009 toimuva maanteesõidu Eesti MV TV saate tootmine.

KUULATI:
U. Karlson tutvustas Juhatusele jalgrattateemalise erisaate vajalikkust.
Jalgrattaspordi populariseerimise üheks silmapaistvamaks võimaluseks on väljund TV-s ja seal
professionaalsete erisaadete näitamine.
Lähtudes klubide poolt ülesnäidatud huvist jalgrattateemaliste erisaadete näitamise vastu TV-s,
on peetud läbirääkimisi OÜ VideoMaker`ga 30. minutilise maanteesõidu Eesti MV erisaate
tootmise võimluste üle. Teatavasti on maanteesõidu Eesti MV üheks aasta tippsündmuseks, kus
on kohal kõikide võistlusklassides osalejad.
Erisaade tuleks eetrisse kanal 14. Ja seda mitmel korral ja erinevatel aegadel. Lisaks edastatakse
jooksev info kolmel päeval ETV spordiuudistes.
Eelarves ei ole planeeritud sellist kuluartiklit, sellest tulenevalt ettepanek eraldada jooksva aasta
reservist saate tootmiseks vastav summa.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Kinnitada U. Karlsoni ettepanek eraldada jooksva aasta reservist TV saate tootmiseks vastav
summa ning uurida, kas on võimalik saada eetriaega ka ETV 2 ja palju see maksab.

6.

UEC juhatuse 18. aprillil toimunud koosolekust.

Ülevaate andis Madis Lepajõe, kes viibis kohapeal.
Toimus arutelu.
7.

Muud küsimused.

OTSUSTATI:
Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 18. augustil 2009, Rotermann Group ruumides,
Rotermanni 8, Tallinn, algusega kell 16.00.

________________________
Jaan Toots
koosoleku juhataja

________________________
Annika Parv
koosoleku protokollija

