EESTI JALGRATTURITE LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 7
Koosolek toimus 4. novembril 2009. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn,
algusega kell 15.30 ja lõppes 17.00.
OSALEJAD:

PUUDUSID:

juhatuse liikmed:
president
asepresident
aupresident
EJL peasekretär
EJL maanteekoondise peatreener
Treenerite nõukogu esimees
Treenerite nõukogu liige
Kohtunike kogu juhatuse esimees
Korraldajate kogu liige
Kalev Chocolate Team´i esindaja
asepresident

Koosoleku juhataja: Jaan Toots
Koosoleku protokollija: Annika Parv

Päevakord:
1. Kalev Chocolate Team tegevusplaanidest.
2. Ettepanek 2009. a hooaja parimate autasustamiseks.
- sportlased
- treenerid
- klubid
- võistlused
3. 2010. aasta litsentsid ja nende hindade kinnitamine.
4. 2010. aasta eelarve projekt.
5. Jooksavad küsimused (pidulikust lõpetamisest).

Jaan Toots
Madis Lepajõe
Väino Kaldoja
Raivo Rand
Oleg Sapožnin
Urmas Karlson
Toivo Suvi
Jüri Kalmus
Kaido Juurik
Rein Solnask
Allar Tõnissaar
Jüri Savitski
Enn Veskimägi
Jaan Kirsipuu
Evald Pärni

1.

Kalev Chocolate Team tegevusplaanidest

KUULATI:
Jüri Savitski rääkis oma klubi hetkeseisust. Tiimi koostamiseks 2010. a-ks on palju tehtud, aga
kahe täiendava ratturi palkamiseks jääb finantsist veidi puudu. J. Savitski palus EJLi poolset abi
taotluste esitamiseks vastavatesse organisatsioonidesse.
Toimus arutelu, mille käigus leiti, et J. Savitski peab koostama kahe nädala jooksul Tiimi täpse
eelarve ja palju oleks vaja lisaks taotleda.
2.

Ettepanek 2009. a hooaja parimate autasustamiseks

KUULATI:
Urmas Karlson tutvustas Treenerite nõukogu ja Kohtunike kogu poolt 2009. a. hooaja parimate
autasustamiseks esitatud sportlasi, kohtunikke, treenereid ja klubisid.
Parimate nimetamisel lähtuti Eesti võistlusreglemendist, mis sätestas valikuprintsiibid. Arvestati
tähtsuse järjekorras: tulemusi rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt, tulemusi rahvusvahelistelt
võistlustelt, UCI reitingutabelit, Eesti MV tulemusi, Eesti reitingutabelit.
Enam vaidlust tekitas parima meesratturi kandidaadi nimetamine (Allan Oras või Rein
Taaramäe). Allan Orase kasuks määravaks sai EM I koht ja UCI maratoni aasta reitingu 6. koht.
Erinevaid seisukohti oli ka parima meesjuuniori kandidaadi nimetamisel (Martti Välk või Sten
Sarv). Martti Välgu kasuks osutus Poolas toimunud rahvusvahelisel velotuuril kokkuvõttes II
koha saavutamine, mida hinnati kõrgemalt kui Sten Sarve stabiilseid tulemusi rahvusvahelistel
võistlustel 30 piirimail.
Toimus arutelu. Valdavalt keskenduti absoluutselt parima ratturi kandidaatide hulgast valiku
tegemisele. Urmas Karlson luges ette Allani poolt juhatusele saadetud kirja, mis väljendades
tema seisukohta antud küsimuses. Arutelu käigus otsustati nimetada parimaksEuroopa meister
maastikumaratonis Allan Oras ja täiendavalt tunnustada Rein Taaramäed, kui rahvusvaheliselt
Eestile enam tuntust toonud sportlast.
OTSUSTATI:
Kinnitada Treenerite nõukogu ja kohtunike kogu poolt esitatud 2009. a hooaja parimad
järgmiselt:
Eesti parim meesrattur
Eesti parim naisrattur
Eesti parim U23 meesrattur
Eesti parim meesjuunior
Eesti parim naisjuunior
Eesti parim noormees
Eesti parim neiu
Eesti parim sportklassi rattur
Eesti parim seenior 1
Eesti parim seenior 2
Eesti parim seenior 3
Eesti parim seenior 4
Eesti parim treener

Allan Oras
Maaris Meier
Sander Maasing
Martti Välk
Liisi Rist
Timmo Jeret
Anette Raie
Genry Grossmann
Magnus Krusemann
Toomas Kirsipuu
Raul Arula
Kalju Koch
Jüri Kalmus
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Eesti parim noortetreener
Eesti parim klubi
Eesti parim noorteklubi
Eesti aktiivseim jalgrattakohtunik
Noorkohtunik
Aasta tegu jalgrattaspordile

Kaido Juurik/Ants Jeret
Spordiklubi CFC
Spordiklubi CFC
Ants Väravas
Aivo Liksor
EM Maratoni korraldamine

Täiendavalt premeeritakse:
EM maastikusõidus edukalt esinenud rattureid.
EM maastikusõidus
I Allan Oras
(ei ole OM ala)
II Kalle Kriit
III Caspar Austa

25 000
15 000
10 000

Triobet jalgrattaspordi reitingu võitjat
II koht
III koht
Triobet jalgrattaspordi reitingu võitja klubi
Eduka esinemise eest 2009. a-l

25 000
15 000
5 000
10 000
25 000

3.

Caspar Austa
Jaan Kirsipuu
Indrek Rannamaa
TÜSK
Rein Taaramäe

2010. aasta litsentsid ja nende hindade kinnitamine

KUULATI:
U. Karlson tutvustas Treenerite nõukogu poolt tulnud ettepanekt 26.10.2009. a. mitte tõsta
litsentside hinda, jättes erinevate kategooriate tasude suurused samasse suurusjärku nagu 2009.
aastal.
Jätkata 2009. aastal sisseviidud uuendust, mille käigus võeti kasutusele riigisiseselt elektrooniline
litsents, mis on kättesaadav kontrollimiseks võistluste kohtunikele EJL kodulehel. Elektrooniline
litsents on kehtiv riiklikel võistlustel. Rahvusvahelistel võistlustel peavad osalejad omama
litsentsi, mis on vastavuses UCI reeglitele ja omama seda füüsiliselt.
Seoses Eesti mõistes uue ala BMX arenguga, viia sisse reglementi muudatus, mis võimaldab
litsentsi väljastada alates M/N 6 võistlusklassist ja kohustab seda esitama rahvusvahelistel
võistlustel.
Litsentside kategooriad ning hinnad:
Võistleja

Elitsents

UCI
Plastik

Kohtunik

Elitsents

UCI
Plastik

M/N-Eliit
MU23
M/N-18
M/N-16
M/N-14
M/N-12
M/N-10
M/N-8
M/N-6
Sport
Seenior 1-4

200.200.100.75.50.50.50.50.50.200.200.-

300.300.200.175.150.150.150.150.150.300.300.-

UCI
A
B
C
Abi-

200.200.100.100.50.-

300.300.200.200.150.-

Treen
Mehh
Esind

Elitsent

UCI
Plastik

100.100.100.-

200.-.
200.200.-

Toimus arutelu.
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OTSUSTATI:
Kinnitada 2010. a. litsentside hinnakiri järgmiselt
Võistleja

Elitsents

UCI
Plastik

Kohtunik

Elitsents

UCI
Plastik

M/N-Eliit
MU23
M/N-18
M/N-16
M/N-14
M/N-12
M/N-10
M/N-8
M/N-6
Sport
Seenior 1-4

200.200.100.75.50.50.50.50.50.200.200.-

300.300.200.175.150.150.150.150.150.300.300.-

UCI
A
B
C
Abi-

200.200.100.100.50.-

300.300.200.200.150.-

Treen
Mehh
Esind

Elitsent

UCI
Plastik

100.100.100.-

200.-.
200.200.-

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.
4.

2010. a. eelarve projekt

KUULATI:
U. Karlson tutvustas Kultuuriministeeriumi ja EOK poolt alaliitudele planeeritavatest eraldistest
mitteametlike andmete põhjal koostatud 2010. a. EJLi eelarvet. Ametlikud andmed toetuste osas
avaldatakse jaanuaris 2010. Kuivõrd algandmed võivad muutuda on välja toodud ainult põhilised
kululõigud, mis ei ole detailselt lahti kirjutatud. Tulude jaotusel kululõikudes on lähtutud
viimaste aastate prioriteetidest ja kogemustest.
Tulud:
Oodata on toetuste vähenemist 10%, mis võrreldes 2009. aastaga väheneb liidu tulude pool 284
397.- EEK (kult. min. – 193 397.-, EOK 91 000.-)
Kui lisada tulude poole ka käesoleval aastal tekitatud reserv suurusjärgus 1 300 000 krooni on
esialgse eelarve projekti maht 5 002 000 krooni (2009. a.- 5 686 397.-).
Kulud:
Kulude poolt on vastavalt vähendatud kõigis tegevuslõikudes, mõningates praktiliselt
miinimumini (Eesti MV-de korraldamine, koondised, osavõtt tiitlivõistlustest, üldkulud).
Suurendatud on kontinentaalvõistkonna toetust, mis on seotud Itaaliast 2009. a. laekunud
sihtotstarbelise toetusega (230 000 krooni).
Reserv:
Eelarve kululõikudes, kus võib tekkida ettenägematu vajadus täiendavate kulude jaoks on
analoogselt 2009. aastaga arvestatud reserviga.
- Reserv tiitlivõistlustel osalemiseks on eelkõige maastiku- ja trekisõidu tarbeks, vajadusel
ka maanteesõidu koosseisude suurendamiseks. Raha 80 000.-.
- Reserv jooksva aasta projektidele on ootamatult ilmnenud toetuste vähenemiste
tasakaalustamiseks, külaliste vastuvõttudeks, komandeeringuteks, pressikonverentsideks,
sportlaste premeerimiseks, jne. raha 102 000.-.
- Reserv 2011. aasta eelarvesse kindlustab liidu täismahulise tegevuse aasta esimestel
kuudel. Raha selleks 400 000.-.
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Toimus arutelu, mille käigus leiti, et järgnevad aastad ei pruugi tulla majanuslikult kergemad ja
liit peab olema selleks valmis. Tehti ettepanek, ootamatsute vältimiseks, suurendada kulude
arvelt reservfondi mahtu 1 miljonini kroonini.
OTSUSTATI:
Teine eelarve lugemine toimub järgmisel juhatuse koosolekul. Valmistada ette eelarve reserviga
1 000 000 krooni, vähendades aasta jooksvaid kululõike 498 000 krooni võrra.
5.

Jooksvad küsimused.

OTSUSTATI:
Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 2. detsembril 2009, Rotermann Group ruumides,
Rotermanni 8, Tallinn, algusega kell 16.00.
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Lisa 1
Tere Rattaliit ja kogu Rattaliidu juhatus!

Sain alles täna pressi kaudu teada, et ma kandideerin absoluutselt parima ratturi tiitlile.
Mina isiklikult ja väga paljud teised rattaspordiga kursis olevad isikud saavad suurepäraselt aru, et kaks
erinevat rattaspordi distsipliini pole omavahel absoluutselt võrreldavad.
Maailma mastaabis on maanteesõit ju kordades tähtsam ja populaarsem jne..
Raske on ennast väljendada aga point selles, et minu arvamus on ikkagi see, et Taaramäe on parim.
Loodan, et minu arvamust ka arvestataks.
Minu ettepanek oleks ikkagi valida parim maanteerattur, maastikurattur, trekirattur.
Mingi ajani minu teada valiti igal aastal parim mägirattur ka, aga aastatel 2007 ja 2008 kui oli ka minul
tulemuste põhjal võimalik osutuda valituks kui parim mägirattur, siis millegi pärast enam sellist kategooriat
nagu parim mägirattur ei valitudki. Siiralt ja südamest oli siis minul ka kahju, et mind ei tunnustatud
kui parimat mägiratturit.
Väga loodan et minu arvamus täna juhatuse koosolekul ka ette loetakse ja arvestatakse.
Tervitades
Allan
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Lisa 2
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