EESTI JALGRATTURITE LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 18
Koosolek toimus 15. juunil 2011. a. Rapla Kultuurikeskuse Galerii kohviku valges saalis,
algusega kell 15.00 ja lõppes 16.00.
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PUUDUSID:

Koosoleku juhataja: Jaan Toots
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Päevakord
1.

Ülevaade eelarvest;

2.

Eelarve reservist 1270 € eraldamine MM maastikumaratonil osalemiseks Itaalis;

3.

Maanteesõidu Euroopa MV korraldamise idee 2016. aastal;

4.

Rahvuslike komissaride koolituse Eestis korraldamise ja aja kinnitamine;

5.

Muud küsimused.

Tõnu Seili palvel tõsteti kolmanda päevakorrapunkti arutelu esimeseks.
1. pp. Maanteesõidu Euroopa MV korraldamise idee 2016. aastal
KUULATI:
Indrek Kelk andi ülevaate võistluse korraldamisest. Hetkel on seis selline, et Eestis on juuniorieas
noorratturite talendikas põlvkond, kes on 2016. aastal viimast aastat U23 vanuseklassis ja
omavad potentsiaali saavutamaks kodusel võistlusel hea tulemus. Sellest eesmärgist lähtuvalt
teen EJL ettepaneku käesolevate dokumentide läbivaatamise järel taotleda Eestisse 2016.a.
Maanteesõidu EM-i läbiviimise õigust. Kodupubliku ees tiitlivõistluse starti asumine oleks
noorratturitele kõvaks motivaatoriks ja aitaks hoida neid rattaspordi juures. Kuna nüüdsest on
programmis ka juunioride võistlused, siis laieneks see motivatsioon veelgi laiemale ratturite
hulgale. Tiitlivõistlustel hea koha saavutamine tagab tänase rahastamise süsteemi korral ka EOK
poolse jõulisema toetuse, mida täna ratturid eriti nautida ei saa.
Eelarve tulubaasi täitumise aluseks on riiklike struktuuride jõuline toetus. Eelkõige on oluline
Kultuuriministeeriumi poolne ühekordne toetus suure tiitlivõistluse läbiviimiseks, mis on
eelarves arvestatud 2 osalise maksena. Kui Kultuuriministeeriumilt ei ole võimalik saavutada
kirjalikku kinnitust toetamaks ürituse Eestisse toomiseks ja vajalikul määral rahastamiseks, siis ei
ole mõtet võistluse korraldust taotleda, sest erasektorist ei ole võimalik nii massiivset rahastust
saavutada. Teine väga oluline tuluallikas on võõrustava linna eelarve (antud juhul Tartu linn),
kelle käest on vaja samuti saavutada kirjalik toetus kandideerimiseks (isiklikult pean seda väga
reaalseks).
ARVAMUS:
T. Seili arvates on eelarve mõistlik. Valitsuse eesmärk on hetkel tuua rohkem tiitlivõistlusi
Eestisse. Tuleks teha vastav taotlus Kultuuriministeeriumisse, et riik saaks planeerida kulu 20132014. a eelarvesse.
KUULATI:
I. Kelk arvas, et tagamaks võistluse potentsiaalsele peasponsorile pikaajalise reklaamiväljundi on
ettepanek Eestis juuniorieas noorratturite baasil luua meeskond, kes tegutseks omaette eelarvega
ja selge suunitlusega 2016. a koduvõistlusel võita medal. Antud meeskond hakkaks kandma
võistluse peasponsori nime ja saaks iga-aastaselt osalise rahastuse peasponsori pikaajalise lepingu
kaudu.
ARVAMUS:
T. Seil arvas, et vastava taotluse Kultuuriministeeriumisse võiks teha juba 2012. aastal.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Teha UCI`le ettepanek korraldada 2016. aasta EM Eestis ja teha koondise toetamise taotlused
Kultuuriministeeriumisse.
2. pp.

Ülevaade eelarvest

KUULATI:
U. Karlson andis ülevaate EJL eelarve täitmisest seisuga 31.05.2011.
Algjääk: 94 530 € / 1 479 100 EEK

Tulud: 131 245 € / 2 053 539 EEK
Kulud: 107 677 € / 1 684 788 EEK
Raha arvel: 118 099 € / 1 847 853 EEK
Tulude kulude vahe 23 567 € / 368 751 EEK
Reservis raha 94 532 € / 1 479 104 EEK
Sellest: 1) jooksva aasta reservis olev sihtsuunitlusega raha 18 109 € / 283 344 EEK
2) jooksva aasta projektidele 12 511 € / 95 754 EEK
3) 2012. a. reservi 63 912 € / 1 000 005 EEK
Reservist jooksva aasta projektidele on juhatuse otsusega 13.04.2011 eraldatud 700 € Downhill
koondise osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel.
Tulude ja kulude pool on olnud vastavuses kinnitatud eelarvega.
Toimus arutelu.
3. pp.

Eelarve reservist 1270 € eraldamine MM maastikumaratonil osalemiseks Itaalis

KUULATI:
U. Karlson - 26.06. toimuvad Itaalias Bergamo lähistel Montello Maailmameistrivõistlused
maastikusõidumaratonis.
Eestit on valmis esindama tiitlivõistlustel 2009. a. EM-i samal alal kulla võitnud Allan Oras ja
Erki Pütsep, kes sellel aastal on näidanud maastikumaratonidel head sportlikku vormi.
Koondisse kuuluks lisaks sportlastele veel mehaanik Argo Rohtmets ja abistaja
toitlustuspunktides Harri Aas. Sportlaste endi sõnade järgi on lootusi kõrgele tulemusele, kuna
rajaprofiil ja trassi eripärad on sobivad.
Kuna tegemist ei ole OM alaga siis ei ole kinnitatud eelarves vastavat kululõiku. Mitte OM
aladele ja väiksema kandepinnaga aladele meeskonna lähetamise kulud on üldjuhul kaetud
reservist.
Võistlustel osalemise eelarve:
Reisikulud:
Majutus, toit 3. päeva, 4 inimest:
Transport kohapeal:
Kokku:

830 € / 7 000 EEK
480 € / 7 510 EEK
100 € / 1 500 EEK
1410 € / 22 061 EEK

Arvestades Eestis maastikumaratonide populaarsust võiks olla meie koondis esindatud ala MM-l.
Kindlasti toetavad seda kõik maastikumaratonide korraldajad.
Ettepanek: Eraldada jooksva aasta reservist 1270 € koondise osalemiseks maastikumaratoni
MM-l Itaalias.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Eraldada jooksva aasta reservist 1270 € koondise osalemiseks maastikumaratoni MM-l Itaalias.
4. pp. Rahvuslike komissaride koolituse Eestis korraldamise ja aja kinnitamine
KUULATI:
R. Solnask - Juhatuse koosolekul 13.04.2011 otsustati korraldada Eestis UCI poolt pakutav
rahvuslike komissaride koolitus. Otsustati toetada koolitusprojekti reservis olevatest vahenditest
1000 €.

Pärast täiendava info laekumist UCI-st rahvuslike eliitkomissaride koolituse kohta otsustasime
(EJL sekretariaat ja kohtunike kogu) alljärgnevalt:
Kuna meil tekib tõenäoliselt raskusi kahe koolituse (maantee- ja maastikurattasõidu) samaaegse
korraldamisega Tallinnas (piisavalt suure huviliste hulga mitteleidmine kahe grupi kohta kokku
ja/või kokkutuleva grupi "utsitamine läbida" mõlemad programmid üksteise järel, mis on raske
nii vaimselt kui füüsiliselt), siis on meie liidu ja kohtunike kogu eelistus piirduda
maanteevõistluste kohtunike koolitusega. MTB-kohtunike koolitusele võivad huvilised pääseda
kusagil teises riigis, teisel ajal korraldatavale üritusele.
Maanteesõidu komissaride koolituse pikkus on 4 päeva, millest 3 õppepäeva ja 1 päev
eksamiteks.
UCI-s on vaja registreerida koolitus hiljemalt neli kuud enne toimumist.
Ettepanek: Korraldada rahvuslike komissaride koolitus ja eksam maanteesõidu alal, mis toimuks
1.-4. detsember 2011 Tallinnas.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Korraldada rahvuslike komissaride koolitus ja eksam maanteesõidu alal, mis toimuks 1.-4.
detsember 2011 Tallinnas.
5. pp.

Muud küsimused

Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Järgmine juhatuse koosoleks toimub 8. septembril 2011, kell 16.00 Tallinnas.

