EESTI JALGRATTURITE LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 14
Koosolek toimus 19. jaanuaril 2011. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn III
korrus, algusega kell 16.00 ja lõppes 18.00.
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Evald Pärni
Koosoleku juhataja: Jaan Toots
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Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Taotlused Eesti Tänavaspordi Liidult ja MTÜ Kuusalu Rattaklubilt EJL liikmeks
astumiseks;
EJL 2011. a. võistlusreglemendi kinnitamine;
EJL 2011. a. võistluskalendri kinnitamine;
2012. a. Riikliku noortespordi toetuse reglement;
EJL 2011. a. eelarve teine lugemine;
UEC kongressi (06.03.2011. Sloveenia) delegaatide nimetamine;
EJL üldkoosoleku toimumisaja kinnitamine;
2011. a. stipendiumite väljakuulutamine;
Muud küsimused:
9.1. Kopenhaageni MM-ks majutuse tellimine;
9.2. Ülevaade UEC juhatuse 20. novembri koosolekust (M. Lepajõe);
9.3. Liikluspolitsei esindajate koolituskulude osaline katmine õppereisi
Belgiasse (võidu sõiduks on “Triptyque des Monts et Chāteaux” UCI cl 2.2., mis
toimub Lõuna-Belgias Prantsusmaa piiri lähedal);
9.4.
2011.a. kohtunike päevatasud;
9.5. Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev.

Kuna Evald Pärni ei saanud juhatuse koosolekul osaleda, siis volitas ta ennast esindama EJL
aupresidenti, Oleg Sapožninit. Seega omas koosolek pädevust otsuste tegemiseks.
1. pp.

taotlused Eesti Tänavaspordi Liidult ja MTÜ Kuusalu Rattaklubilt EJL liikmeks
astumiseks

KUULATI:
Hannes Paldrok tutvustas Eesti Tänavaspordi Liitu (ETL). ETL on seotud ekstreemspordi ja
alternatiivkunsti festivali Kuldrula 2011 korraldusega, millest on saanud suurim Eesti-sisene
omataoline võistlus. Ekstreemsportlased võtavad seda kui mitteametlikke Eesti meistrivõistlusi.
Sellest tekkiski mõte korraldada ametlikud meistrivõistlused rulatamises, trikirattasõidus ja
trikirulluisutamises.
Trikiratta ehk BMX võistlusalad kuuluvad Eesti Jalgratturite Liidu haldusalasse, sellest tulenevalt
ka soov liitumiseks. EOK soovituse põhjal võiks ka Rulatamise EMV korraldamisõiguse anda
samuti EJL. Eesti Tänavaspordi Liit sooviks olla EOK liige läbi Eesti Jalgratturite Liidu.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks Eesti Tänavaspordi Liit.
KUULATI:
Kaido Laas tutvustas MTÜ Kuusalu Rattaklubi. Klubi eesmärk on noorte jalgrattaspordi
arendamine Kuusalu vallas.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Kuusalu Rattaklubi.
2. pp.

EJL 2011. a. võistlusreglemendi kinnitamine

KUULATI:
U. Karlson tutvustas 2011. aasta EJL võistlusreglementi. 2011. a. võistlusreglementi viidi sisse
esimesed täiendused juhatuse koosolekul 03.11.2010.a. Treenerite nõukogu esitas omapoolsed
täiendused Põltsamaal toimunud koosolekul 16.11.2010.a. Juhatusele kinnitamiseks valmistati
reglement lõplikult ette Treenerite nõukogu, Kohtunike kogu ja Võistluste korraldajate kogu
ühisel koosolekul 3.12.2010 Tartus.
2011.a. Võistlusreglementi lisati kolm uut punkti:
UUS:

UUS:

UUS:

10.
KOHTUNIKUD
10.5. EJL kalendrivõistluse kohtunik täidab üritusel erapooletult ja ainult õigusemõistmisega seotud
kohustusi ning ei ole vastutav muude, s.h. korralduslike küsimuste lahendamise eest (vt. UCI
võistlusmäärustiku I osa § 4 Kohtunikud, punkt 1.1.050).
12.
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
Omnium (N/ME). Võistlusaladeks on: 200 m l/s (kvalifikatsioon sprindis), ind. jälitussõit 3 km, scratch,
punktisõit, 1 km p/s, väljalangemissõit. Kokkuvõttes selgitatakse paremusjärjestus vastavalt UCI
reglemendile.
12.7.
Autasustamine
12.7.2 Võistluse autasustamine viiakse läbi pärast võitjate finišeerimist hiljemalt 15 minuti jooksul.

Toimus arutelu.
OTSUSTATI:

Kinnitada 2011. aasta võistlusreglement.
3. pp.

EJL 2011. a. võistluskalendri kinnitamine

KUULATI:
U. Karlson andis ülevaate 2011. a võistluskalendrist. Võistluskalendrisse registreerimise taotluste
laekumine lõppes vastavalt reglemendile 15. oktoobril 2010. a. Kalendris on registreeritud 75
võistlust (maanteel 39, maastikul 29, trekil 6, BMX 1) neist 43 III kat, 15 II kat, 5 I kat, millest
neli (maantee-, maastiku- ja trekisõidus) Eesti MV on paralleelselt ka UCI kat. võistlused ja kolm
UCI kat võistlust.
Eesti meistrivõistluste alasid on 10, millest maanteel 4, maastikul 5 ja trekil 1. Rahvusvahelisi
võistlusi on 8, millest maanteel 5, maastikul 2 ja BMX 1.
Kalendris olevad võistlused ja nende kategooriad on üle vaadanud ning hinnangu andnud
Kohtunike kogu, Treenerite nõukong, Võistluste korraldajate kogu 3.12.2010 Tartus toimunud
ühisel koosolekul.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
1. Kinnitada 2010. a. võistluskalender.
2. Kui võistluste korraldajad ja kohtunikud ei täida võistlusreglemendis olevat punkti 10.4, siis
järgmine aasta seda võistlust EJL kalendris ei registreerita ning kohtunikku enam peakohtunikuks
ei määrata.
4. pp.

2012. a. Riikliku noortespordi toetuse reglement

KUULATI:
U. Karlson tegi ettepanek kinnitada noortespordi riiklik 2012. a. rahastamise juhend. Juhend on
ülevaadatud treenerite nõukogu poolt koosolekul 16.11.2010 Põltsamaal. Oldi ühel meele, et
kasutusel olev juhend on noortespordi arengu seisukohalt väga õnnestunud, ega vaja muutmist.
Punktis 2 parandati lause sõnastust, mis tagaks selgema, ühese arusaamise.
NOORTESPORDI RIIKLIK RAHASTAMINE
j
u
h
e n d
1.

2.

EJL jaotab 2012. aastal noorte tippspordi riiklikku toetust 2011. a. tulemuste põhjal
järgmiselt:
1.1. 25% EJL eelarvesse juunioride ja noorte koondiste projektide rahastamiseks.
1.2. 40% klubidele maanteesõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M16-18) EMV tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal
10% N/M-U23 EMV tulemuste põhjal.
1.3. 20% klubidele maastikusõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M16-18) EMV tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal
10% N/M-U23 EMV tulemuste põhja
1.4. 15% klubidele trekisõidu viljelemiseks, mis omakorda jaguneb:
90% noorte (N/M16-18) EMV tulemuste ja (N/M-14) osaluse põhjal
10% N/M-U23 EMV paremusjärjestuse väljavõtte põhjal M-Eliidi
tulemustest.
Noorte tippspordi riikliku rahalise toetuse jagamisel EJL liikmesklubide vahel võetakse
arvesse jooksva aasta töötulemused, mille aluseks on EJL 2011. a. võistlusreglemendi
punktis 11 sätestatud punktitabelid. Punkte annavad alljärgnevad võistlused:

3.
4.
5.

2.1.
Maanteesõit
Punktialad on: I kat. EMV eraldistart, grupisõit ja Tartu Noorte Velotuur; II kat. EMV
kriteeriumi sõidus.
2.1.1 Eesti MV antakse punktid N/M-14, N/M-16, N/M-18 ja N/M-U23 vanuseklassis.
N/M-Eliit klassiga koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist M/NU23 vanuseklassi väljavõtte põhjal (punkte antakse väljavõttest koostatud
paremusjärjestuse alusel). N/M-14 vanuseklassile antakse Eesti MV aladelt 2
osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.
2.2. Maastikusõit
Punktialad on: I kat. EMV maastikukrossis; II kat. EMV talikross, EMV teatekross, EMV
maastikumaratonis.
2.2.1. Eesti MV antakse punktid N/M-14, N/M-16, N/M-18 ja N/M-U23 vanuseklassis.
N/M-Eliit klassiga koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist M/NU23 vanuseklassi väljavõtte põhjal (punkte antakse väljavõttest koostatud
paremusjärjestuse alusel). N/M-14 vanuseklassile antakse Eesti MV aladelt 2
osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.
2.3. Trekisõit
Punktialad on: I kat. sprint, p/start, punktisõit, ind. jälitussõit; II kat. meeskondlik
jälitussõit, omnium.
2.3.1. Eesti MV antakse punktid N/M-14, N/M-16, N/M-18 ja N/M-U23 vanuseklassis.
N/M-Eliit klassiga koos peetud võistlustel antakse punkte üldprotokollist N/MU23 vanuseklassi väljavõtte põhjal (punkte antakse väljavõttest koostatud
paremusjärjestuse alusel). N/M-14 vanuseklassile antakse Eesti MV aladelt 2
osaluspunkti iga lõpetanud osavõtja kohta.
2.4. Vanuseklasside N/M-10 kuni N/M-12 sportlaste tulemusi, osaledes vanemate
vanuseklasside võistlustel ei arvestata noorte tippspordi riiklikus rahastamises.
Noore jalgratturi (N/M-14/16/18, N/M-U23) mingil põhjusel toimunud üleminekul ühest
klubist teise, antakse esimesel üleminekule järgneval aastal selle jalgratturi poolt kogutud
EMV rahapunktid ainult ja täies ulatuses vanale klubile.
Noorte tippspordi toetus eraldatakse ainult EJL liikmesklubidele, kes on esitanud Riiklikule
Statistikaametile ja Eesti Spordiregistrile nõuetekohase aruande ning kajastuvad sealses
andmebaasis.
ARVUTUSE METOODIKA
· leitaks vanuseklasside (N/M-14/16/18, N/M-U23) poolt kogutud punktide summa
eraldi maantee-, maastiku- ja trekisõidus;
· ühe punkti hind saadakse maantee-, maastiku- ja trekisõidule eraldatud raha jagamisel
nende alade poolt kogutud punktidega;
· EJL liikmes klubi poolt kogutud ala punktide summa korrutatakse ühe punkti hinnaga
ning saadakse klubi riikliku toetuse suurus noortespordile vastaval alal;
· summeeritakse liikmes klubi kolme ala (maantee-, maastiku- ja trekisõidu) toetused,
saades summa, mis on aluseks klubide riiklikule noortespordi rahalisele toetusele.
Täiendatud:

Toimus arutelu.
OTSUSTATI:

Treenerite Nõukogu 16.11.2010 Põltsamaal

Otsustati kinnitada 2012. a. noortespordi riiklik rahastamise juhand.
5. pp.

EJL 2011. a. eelarve teine lugemine

KUULATI:
U. Karlson andis ülevaate EJL eelarvest. Eelarve tulud on 282 745 €/4 424 000 EEK, millele
lisandub reserv eelmise aasta kasutamata vahenditest 91 551 €/1 432 459 EEK.
Raha kasutada kokku 374 296 €/5 856 459 EEK. Kulud vastavalt 288 685 €/4 516 935 EEK.
Tulud – kulud kokku -5 940 €/-92 935 EEK.
Täiendavalt on eelarves reserv 85 611 €/1 339 524 EEK.
Reservi vahendid on planeeritud: jooksva aasta spordiprojektidele 15 760 € / 246 589 EEK;
tulude- kulude tasakaalustamiseks 5 940 € / 92 935 EEK; reserv järgmisteks aastateks 63 912 € /
1 000 000 EEK.
Reservis oleva jooksva aasta spordiprojektide vahendid on planeeritud saada Kultuurkapitalist
taotletavatest toetustest, mida jaotatakse neli korda aastas. Toetuse suurus on prognoositud
mitmete aastate keskmise põhjal, kuid laekumised võivad kujuneda ka väiksemaks. Juhul kui
laekumised osutuvad väiksemaks, siis väheneb vastavalt ka reserv. Sellega on kaitstud eelarve
põhiline kulude pool.
Võrreldes eelarve esimese lugemisega on eelarve tulude pool suurenenud 2 584 €/42 000 EEK,
seoses täpsustunud andmetega EOK toetuse osas. Kultuuriministeerium ei ole veel teatanud
ametlikult eraldatava toetuse suuruse, seega võib tulla veel muudatusi. Liidu poolt on esitatud
ministeeriumile taotlus spordiprojektide toetuse eraldamiseks 83 085 €/1 300 000 EEK ja
noortespordi toetuse eraldamiseks 70 302 €/1 100 000 EEK. Mitteametlikult paluti arvestada
2010. aasta toetuse suurustega, mis olid vastavalt 63 912 €/1 000 000 EEK ja 57 520 €/900 000
EEK, mis on ka sellisena ära toodud eelarve projektis.
OTSUSTATI:
Kuna jaanuari jooksul selguvad ka täpsed Kultuuriministeeriumi toetused, siis kinnitada heaks
eelarve põhimõtteline jaotus ja järgmisel juhatuse koosolekul kolmandal lugemisel kinnitada
esitamiseks üldkoosolekule.
6. p.p.

UEC kongressi (06.03.2011, Sloveenia) delegaatide nimetamine

KUULATI:
U. Karlson tegi ettepanek nimetada 1-2 delegaati, kes esindab UEC kongressil Eestit.
Majutus kohapeal on alates 05.03 kuni 07.03. Majutuse ja transpordi kulud jäävad alaliidu kanda.
Osavõtu ja delegaatide teatamine hiljemalt 22. veebruariks.
06.03 toimuva UEC kongressi päevakord:
Algus kell 09.30
1. Presidendi kõne
2. Juhatuse aruanne majandustegevusest 2010
3. Finantsaruanne 2010
4. Audiitori aruanne 2010
5. Liikmemaksud 2011
6. Eelarve 2011
7. Euroopa MV korraldamine 2011
8. Euroopa kandidaadi nimetamine UCI juhatusse
9. Järgmise aastakoosoleku aja ja koha kinnitamine
10. Muud küsimused

Madis Lepajõe osaleb kongressil kui UEC juhatuse liige, liidu poolt on võimalus esitada veel 1-2
delegaati, soovitavalt juhatuse liikmed, kuid võime volitada kedagi treenerite, kohtunike või
võistluste korraldajate hulgast.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Küsida e-maili teel juhatuse liikmetelt, kellel on soovi osaleda 5.-7.03 Sloveenias toimuval UEC
kongressil. Juhul kui juhatuse liikmetel puudub võimalus, leitakse vajaliku kompetentsiga
delegaat EJL liikmete hulgast.
7. p.p.

EJL üldkoosoleku toimumisaja kinnitamine

Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
EJL 2011. aasta üldkoosolek toimub 16. märtsil, kell 17.00.
8. p.p.

2011. a. stipendiumite väljakuulutamine

KUULATI:
U. Karlson tegi ettepaneku kuulutada välja järgmised stipendiumid:
8.1. EJL kuulutab välja stipendiumi Noortespordi arenguprogrammide juurutamiseks. Kokku
2556,47 €/40 000 EEK. Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg 7. veebruar 2011. Rahalised
vahendid tulevad EJL eelarvest.
8.2. EJL kuulutab välja ühe kohtuniku enesetäiendamise stipendiumi 11184,54 €/175 000
EEK. Stipendiumitaotluste esitamine 7. veebruar 2011. Rahalised vahendid laekuvad võistlusi
korraldavate klubide poolt.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Kuulutada välja avalik konkurss stipendiumite taotlemiseks tähtajaga 7. veebruar.
9. p.p.
9.1. p.p.

Muud küsimused
Kopenhaageni MM-ks majutuse tellimine

Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Otsustati varakult esitada tellimus 19.-25.09 Taanis toimuva MMi majutus.
9.2. p.p.

Ülevaade UEC juhatuse 20. novembri koosolekust (M. Lepajõe)

KUULATI:
M. Lepajõe - EJL on esitanud taotluse UEC`le korraldada 2013. kongress Eestis. Sama soovi on
avaldanud ka Prantsusmaa. UEC juhatus palus Eesti Jalgratturite Liidul kaaluda avalduse tagasi
võtmist või edasi lükkamist. Minu ettepanek on EJLi taotlus tagasi võtta.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:

EJL võtab UEC 2013. a. kongressi korraldamise taotluse tagasi.
9.3. p.p.
Liikluspolitsei esindajate koolitus-õppereisi Belgiasse (võistlus on “Triptyque
des Monts et Chāteaux” UCI cl 2.2., mis toimub Lõuna-Belgias Prantsusmaa piiri lähedal)
KUULATI:
M. Lepajõe – varem on meil politsei esindajatega räägitud võimalusest korraldada õppereis
võistlusi turvavatele liikluspolitseinikele. Õppereisi korraldaks pikaajalise jalgrattasordi
traditsiooniga Euroopa riiki ja seoks selle sealse rahvusvahelise võistlusega. Rääkisin läbi Belgia
rattaliiduga, seal on politsei tase väga kõrge ja võistlusi palju. Võistluseks valisime “Triptyque
des Monts et Chāteaux” UCI cl 2.2., mis toimub Lõuna-Belgias Prantsusmaa piiri lähedal.
Politsei poolsed kandidaadid oleks Ago Iloste ja Tõnu Jantre.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Kiideti Madis Lepajõe ettepanek heaks ja otsustati korraldada õppereis, kahe liikluspolitseiniku
kaasamisega, võistlustele „Triptyque des Monts et Chāteaux” UCI cl 2.2., mis toimub LõunaBelgias Prantsusmaa piiri lähedal.
9.4. p.p.

2011.a. kohtunike päevatasud

KUULATI:
U. Karlson tutvustas kohtunike kogu juhatuse ettepanekut kohtunike tasude määrade muutmise
kohta:
EJL kohtunike stipendiumite päevamäärad 2011. aastal:
Kohtuniku kategooria

UCI komissar *
A kategooria
B kategooria
C kategooria
Abikohtunik

Stipendiumi
päevamäär
kroonides/eurodes
2008
800.600.400.300.200.-

2009-2010 EEK/€
720.- / 46.540.- / 35.360.- / 23.270.- / 17.180.- / 12.-

2011 €/EEK
54.- / 845.40.- / 626.30.- / 469.20.- / 313.15.- / 235.-

* UCI komissari stipendiumi päevamäära aluseks on võetud UCI kehtestatud Euroopa II grupi riikidele kohustuslik
tase.
Võistluse peakohtunikule ja peasekretärile hüvitatakse lisaks võistluspäeva(de) tasule võistluse ettevalmistamise ja
lõpetamisega seotud tööd vähemalt ühe päevatasu ulatuses.
Väljastpoolt võistluse toimumise maakonda kutsutud kohtunikele on võistluste korraldaja kohustatud lisaks
päevatasudele hüvitama reisi-, toitlustus- ja majutuskulud (või kindlustama tasuta toitlustamise ja majutuskohaga).
Toitlustuskordade arv lepitakse kokku igal konkreetsel juhul. Mõistlikuks loetakse 3 söögikorda päevas, millest üks
võib olla kaasavõetav toidupakina kohtuniku tööpostile või autosse/mootorrattale.
Juhul kui kohtuniku võistluspaika tulekuks ja sealt tagasisõiduks ja/või transpordivahendiks võistluse ajal lepitakse
korraldaja ja kohtuniku vahel kokku isiklikus kasutuses olev sõiduauto või mootorratas, siis on
transpordikompensatsiooni suuruseks 0,20 €/kilomeeter vastavalt selle kohtuniku kasutuses olnud auto või
mootorratta odomeetri näidule.

Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Kinnitada kohtunike päevamäärad järgnevalt:

Kohtuniku kategooria
UCI komissar *
A kategooria
B kategooria
C kategooria
Abikohtunik

Stipendiumi päevamäär
€ / EEK
54.- / 845.40.- / 626.30.- / 469.20.- / 313.15.- / 235.-

* UCI komissari stipendiumi päevamäära aluseks on võetud UCI kehtestatud Euroopa II grupi riikidele kohustuslik
tase.
Võistluse peakohtunikule ja peasekretärile hüvitatakse lisaks võistluspäeva(de) tasule võistluse ettevalmistamise ja
lõpetamisega seotud tööd vähemalt ühe päevatasu ulatuses.
Väljastpoolt võistluse toimumise maakonda kutsutud kohtunikele on võistluste korraldaja kohustatud lisaks
päevatasudele hüvitama reisi-, toitlustus- ja majutuskulud (või kindlustama tasuta toitlustamise ja majutuskohaga).
Toitlustuskordade arv lepitakse kokku igal konkreetsel juhul. Mõistlikuks loetakse 3 söögikorda päevas, millest üks
võib olla kaasavõetav toidupakina kohtuniku tööpostile või autosse/mootorrattale.
Juhul kui kohtuniku võistluspaika tulekuks ja sealt tagasisõiduks ja/või transpordivahendiks võistluse ajal lepitakse
korraldaja ja kohtuniku vahel kokku isiklikus kasutuses olev sõiduauto või mootorratas, siis on
transpordikompensatsiooni suuruseks 0,20 €/kilomeeter vastavalt selle kohtuniku kasutuses olnud auto või
mootorratta odomeetri näidule.

9.5. p.p.

Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev

Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Järgmine juhatuse koosoleks toimub 16. veebruaril 2011 Tallinnas Rotermanni keskuses,
Rotermanni 8, algusega kell 16:00.

