EESTI JALGRATTURITE LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 8
Koosolek toimus 2. detsembril 2009. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn,
algusega kell 16.00 ja lõppes 17.30.
OSALEJAD:

juhatuse liikmed:
president
asepresident
asepresident
EJL peasekretär
EJL maanteekoondise peatreener
Treenerite nõukogu esimees
Kohtunike kogu juhatuse esimees
Võistluste korraldajate kogu esimees
Võistluste korraldajate kogu liige
Pro Jalgratturite Klubi esindaja

PUUDUSID:

Jaan Toots
Madis Lepajõe
Enn Veskimägi
Jaan Kirsipuu
Raivo Rand
Urmas Karlson
Toivo Suvi
Jüri Kalmus
Rein Solnask
Indrek Kelk
Allar Tõnissaar
Sulev Lipp
Väino Kaldoja
Evald Pärni

Koosoleku juhataja: Jaan Toots
Koosoleku protokollija: Annika Parv

Päevakord:
1.

EJL 2010. aasta eelarve (teine lugemine);

2.

EJL 2010. aasta võistlusreglemendi kinnitamine;

3.

EJL 2010. aasta võistluskalendri kinnitamine;

4.

Tiitlivõistluste korraldamine Eestis

4.1.

Maastikurattamaratoni maailmameistrivõistluste korraldamise võimalusest 2013. aastal
(I. Kelk);

4.2.

Maastikuratta XCO võistluste korraldamise soovist/võimalustest Eestis
(A.Tõnissaar, I. Kelk);

5.

Ülevaade UEC juhatuse 25.10.2009 koosolekust (M. Lepajõe);

6.

UEC kongressi korraldamise soovist/võimalustest Eestis 2012. või 2013. aastal
(M. Lepajõe);

7.

Muud küsimused.

1.

EJL 2010. aasta eelarve (teine lugemine)

KUULATI:
U. Karlson tutvustas 2010. a. eelarve projekti, kuhu oli sisse viidud 4. novembril toimunud
juhatusae koosolekul tehtud parandusettepanekud ja otsus jätta eelarve reservi 1 000 000 krooni.
Kõikidest kululõikudest tehti kärpeid kokku 498 000 krooni ulatuses.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Otsustati, eelarve ülesehitust muuta lihtsamaks ja arusaadavamaks, tuua 2010. a. kõrval
võrdluseks ka 2009. aasta eelarve täitmine.
Otsustati, et Urmas Karlson ja Raivo Rand valmistavad ette järgmiseks juhatuse koosolekuks
2009. ja 2010. aasta EJL eelarve selgema formaaadi.
2.

EJL 2010. aasta võistlusreglemendi kinnitamine

KUULATI:
Hr. U. Karlson tutvustas 2010. aasta EJL võistlusreglementi. Reglement oli eelnevalt läbi
vaadatud ja täiendatud Treenerite nõukogu, Kohtunike kogu ja Võistluste korraldajate kogu poolt,
mille esindajad osalesid ka koosolekul.
Toimus arutelu, mille käigus kinnitati kõik sisulised muudatused punktides: 5. noorsportlaste
startimise tingimustes vanemates vanuseklassides; 6. võistlustistantside ja ülekannete piirangud;
11. reitingutabelites; 12. Eesti meistrivõistluste alades trekil ja maastikurattakrossi teatesõidus.
Tõstatati küsimu, kas 2010. a. on vaja korraldada Eesti Meistrivõistlusi BMXis, mis on täiesti uus
ala ja hetkel puuduvad spetsialiseerunud rattureid koos vajaliku võistlusvarustusega. Treenerite
nõukogu ja kohtunike kogu seisukoht oli, et esimesel aastal võiksid toimuda Eesti esivõistlused.
Järgnevatel astatel, kui on selgunud ligikaudne harrastajaskond, võime lisada ala korraldatavate
Eesti meistrivõistluste hulka. Indrek Kelk arvas, et Eesti Meistrivõistluste egiidi all tehtav BMXi
võistlus toob alale tuntust ja motiveerib sportlasi selle alaga tegelema.
Toimus arutelu, mille käigus otsustati hääletada, kes on selle poolt, et 2010. a.-l veel ei toimu
BMXi EMV-d:
2 poolt
3 erapooletut
OTSUSTATI:
2010. a. ei lisata BMX korraldatavate Eesti meistrivõistluste alade hulka.
Kinnitada 2010. aasta võistlusreglement.
3.

2010. a. võistluskalendri kinnitamine;

KUULATI:
Hr. U. Karlson andis ülevaate 2010. a võistluskalendritst. Võistluskalendrisse registreerimise
taotluste laekumine lõppes vastavalt reglemendile 15. oktoobril 2009. a. Kalendris on
registreeritud 75 võistlust, millest maanteel 35, maastikul 35, trekil 3 ja BMX 2. Eesti
meistrivõistlusi on 9, millest maanteel 4, maastikul 4 ja trekil 1. Rahvusvahelisi võistlusi on 4,
millest maanteel 2 ja maastikul 2.
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Kalendris olevate võistluste kategooriad on üle vaadanud ja hinnangu andnud Kohtunike kogu,
Treenerite nõukong ja Võistluste korraldajate kogu.
Kalender koosneb: 39-st 3. kat. võistlusest, 24-st 2. kat. võistlusest, 5-st. 1. kat. võistlusest ja 4-st
UCI kat. võistlusest.
Toimus arutelu, mille käigus toimus 2010. a. võistluskalendri kinnitaminse poolt hääletamine:
5 poolt
OTSUSTATI:
Kinnitada 2010. a. võistluskalender.
4.

Tiitlivõistluste korraldamine Eestis

4.1. Maastikurattamaratoni maailmameistrivõistluste korraldamise võimalusest 2013.
aastal
KUULATI:
Ettekandega esines Võistluste korraldajate kogu esimees Indrek Kelk. UCI poolt laekus Klubi
Tartu Maratonile ettepanek korraldada Maastikurattamaratoni maailmameistrivõistlused 2013. al. Suurimad kulud on seotud võistluse koju toomisega: 5 000€ on vaja taotluse esitamisks ning
mida taotluse rahuldamata jätmisel ei tagastata. Korraldamise õiguse saamisel tuleb UCI-sse
kanda lisaks eelpool mainitud summale 75 000€. Nendele summadele lisandub veel võistluste
korraldamise kulud max. 1 miljon. UCI ettepanekus, kus ei ole veel kõiki numbreid korrigeeritud,
olid põhi summad 350 000€ ja 140 000€. Sellega hakkaks UCI müüma võistlust LääneEuroopale.
I. Kelgu arvates ongi suurele rahvamaratonile parim reklaam maailma mastaabis antud ala kõige
kõrgema tiitlivõistluse läbi viimine.
Ainuvõimalus raha samiseks on läbi EASi või siis läbi riigi.
Toimus arutelu, mille käigus võttis juhatus toetava seisukoha.
4.2.

Maastikuratta XCO võistluste korraldamise soovist/võimalustest Eestis

KUULATI:
Teise ettekandega esines Allar Tõnissaar. Me tahame jõuda EM korraldamiseni. XCO on rahva
hulgas väga populaarne spordiala ja kandepind on lai. OMile pääsemiseks on vaja koguda 4
aastat punkte. Ka meie peaks punktide kogumiseks korraldama Eestis paar reitinguvõistlust.
Pro Klubi on teinud UCI-le Nõmmel toimuvale võistlusele 2. kategooria taotluse 2010. a-ks.
Järgmisel päeval oleks Elion sarja etapp, kuhu tahame viia oma külalised, et nad näeksid meie
masside sporti. Edaspidi on selline kava, et kujuneks Mountain bike weekend nagu on maanteel.
Sama projekt on kaitstud ka Tallinn 2011 Kultuuripealinna raames ning heakskiidu leidnud. Me
saame neilt toetust alles aastal 2011. Suurimaks sooviks on korraldada olümpiaformaadi
Maastikuratta EM, kui võimalik siis juba 2014. aastal.
KUULATI:
I. Kelk läks A. Tõnissaare jutust edasi. Ka Tartu Maraton on sama weekendi mõtet mõelnud
seoses Otepääl, Tehvandil suusastaadioni rekonstrueerimisega, mis 2010. a. lõpuks peaks
valmima. Tehvandi poolne huvi on, et ka suvisel ajal seal midagi suurt toimuks. Uue sammuna
me näeksime XCO UCI kat. võistlus enne rattamaratoni. Esimene eesmärk olek 2011. a. taotleda
Eesti MV läbiviimist Tehvandil Olümpia krossis ning sügisel Tartu maratoni eelselt teha samal
rajal esimest korda UCI kat. sõit. Kaugem eesmärk, mille rahalist mahtu veel hetkel ei tea, võiks
olla MK etapi korraldamine Tehvandil mägirattakrossis päev enne Tartu maratoni.
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5.

Ülevaade UEC juhatuse 25.10.2009 koosolekust

KUULATI:
Madis Lepajõe rääkis oma initsiatiividest 25.10. toimunud UEC juhatuse koosolekul. Kõigepealt
määrati ära hulk Euroopa MV. Kõige kaugemana määrati ära n. maastikuratta XCO ja downhill
veteranidel 2015. aastani. Minu ettepanek oli, et UEC võiks üles võtta teema veteranide
vanuseklassi tõstmisest maanteel ja krossis 30. eluaastast 35-ni.
Teine asi, et Euroopam MV tähtsustada tuleks tõsta kontinendi meistrisärk tähtsamale kohale kui
seda on riigi tšempionisärk.
6.

UEC kongressi korraldamise soovist/võimalustest Eestis 2012. või 2013. aastal

KUULATI:
Madis Lepajõe jätkab teemal, kas korraldada UEC kongress Eestis? M. Lepajõe arvas, et kuna ta
kavatseb kandideerida järgmistel 2013.a. UEC valimistel presidendiks, siis oleks tark korraldada
samal aastal kongress Eestis.
Toimus arutelu, mille käigus leiti, et selle taotlemine oleks väga mõistlik.
OTSUSTATI:
Kandideerida 2013. a. UEC kongressi korraldajaks.
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