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1.

MTÜ Valga Rattaklubi avaldus EJL liikmeks astumise sooviga.

KUULATI:
Mario Ostnik tutvust MTÜ Valga Rattaklubi. Klubi on tegutsenud 2010. aastast. Peamiseks
tegevusalaks on noortespordi arendamine Valgamaal ning samuti harrastajate koondamine
ühtsesse klubisse, et populariseerida jalgrattasporti. Klubis tegutseb hetkel umbes 20 aktiivset
liiget, neist 8 noort. Klubi juhtkond on teadlik liitumisega kaasnevatest kohustustest.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Valga Rattaklubi.
2.

Ülevaade eelarve täitmisest.

KUULATI:
U. Karlson andis ülevaate EJL eelarvest seisuga 26.09.2012. Üldine pilt eelarvest positiivne.
26. septembri seisuga on raha 110 026 (sisaldab reservi 71 370 €).
Tulud.
Perioodi tulud 293 615 €, planeeritud kogu tulu 315 966 €, mis on 92,9% kogu planeeritud
tuludest. Tõenäoliselt saab eelarves üldsummas planeeritud tulude pool 315 966 € aasta
lõpuks täidetud. Raskusi tuleb reklaamitulude laekumisega. Planeeritud oli 9000 € reaalseid
tulusi hetkeseisuga 3600 €. Tagasilöök tuli Tallinna Sadama eitavast vastusest esitatud
lepingutaotlusele.
Kulud.
Perioodi kulud 254 959 €, planeritud kogu kulu 315 966 €, mis on 80,69% planeeritust.
Täiendavalt on reserv 71 370 €, millest aastaprojektidele on kasutamata 7 458 €.
Kulude puhul ei ole valdavalt ületatud kinnitatud eelarves fikseeritud summasi. Suurem kulu
tuleb kindlasti töötasude osas, sest vastavalt EOK-ga sõlmitud täiendavate lepingutega olime
kohustatud sõlmima 3 töölepingut: kahe Audentese treeneriga - Andri Lebedev ja Teet Reedi;
ühe sportlasega, Grete Treier, kes kvalifitseerus MM 7. kohaga EOK poolt toetatavate hulka.
EOK poolt on kindlustatud nende palgafond ja Liidu poolt täiendavaid vahendeid vaja ei ole.
Sellega seoses on palgakulu tõusnud 49 105 €-lt 59 438 €-le, ehk siis 10 333 € võrra. Vastav
muudatus on ka eelarvesse sisse viidud.
Tulude ja kulude vahe perioodil on 38 656 €. Lisandub planeeritud reserv 71 370 € Kokku
110 026 €.
Ettepanek: võtta teadmiseks ja kinnitada eelarvemuudatus tööjõukulude osas.
OTSUSTATI:
Kinnitada eelarve muudatused tööjõukulude osas.tõstes selles lõigus raha 49 105 €-lt 59 438
€-le. Vastavalt sellele ka suurendada EOK tulude lõiku.
3.

2012. Võistlushooaja lõpetamise toimumisaja kinnitamine.

KUULATI:
U. Karlson - 2011. aastal korraldati hooaja lõpuüritus 14. novembril, algusega kell 17.00.
Clarion Hotell Euroopas. Ettepanek on korraldada üritus peale 15. novembrit (Tanel Kangert,
tõenäoliselt parim meesrattur 2012. a on sellel ajal esialgsetel andmetel Eestis). Kinnitada aeg
ja kokkulepped läbiviimise koha üle.
Ajakava projekt:
16:40 Saabumised, tervitusjook
17:15 Tervitussõnad
17.30 Autasustamine
17.45 Aeg söömiseks
18.30 Toetajate tänamine

21.00 ...sündmus läbi
Ürituse eelarvest.
EJL eelarves on planeeritud ürituse läbiviimiseks 7000 €.
Osalejaid 120 inimest, kutseid saadetakse 150 inimesele.
Planeeritavad kulud:
Bänd 1000 €
Heli- ja muu tehnika 800 €
Lava dekoratsioon 140 €
Korraldus (eelnevad kokkulpped) 400 €
Catering 2000 €
Joogid 200 €
Auhinnad, meened 1300 €
Kokku
5840 €
Käibemaks 1160 €
Kokku
7000 €
Ettepanek: eraldada reservist parimate toetamiseks 2700 €.
Kogu hooaja lõpetamisega seotud kulu kokku 9708 €.
Toimus arutelu.
R. Rand - 5500 €. Parimate sportlaste toetamiseks peaks kirjutama järgmise 2013. aasta
eelarvesse, et oleks kõigile selga ega peaks seda reservist jagama.
OTSUSTATI:
EJL pidulik võistlushooaja lõpetamine toimub 21. novembril algusega kell 17.00. Parimate
toetamiseks eraldada reservist 5500 €.
4.

Üldkoosoleku aja ja koha kinnitamine.

KUULATI:
U. Karlson - Ettepanek: 2013. aasta üldkoosolek korraldada perioodil 18.-22. märts Tallinnas,
Hotellis Euroopa, algusega 17.00. Üldkoosolekul valitakse juhatus perioodiks 2013-2016,
kinnitatakse 2012 tegevusaruanne ja 2013 eelarve.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
EJL 2013. üldkoosolek toimub 14. märtsil. Koht täpsustamisel.
5.

EOK täiskogu juhtorganite valimine.

KUULATI:
U. Karlson - Vastavalt EOK täitevkomitee otsusele kutsutakse kokku EOK täiskogu koosolek,
et valida eelseisvaks neljaks aastaks organisatsiooni juhtorganid (EOK president, 2
asepresidenti, 14 täitevkomitee liiget ja 63 esindajate kogu liiget). Koosolek toimub
neljapäeval, 08. novembril 2012.a. algusega kell 11:00 Tallinnas, Viru hotelli
konverentsisaalis Grande.
Ettepanek: Kujundada Liidu poolne seisukoht vastavalt EOK valimisreglemendile ja kinnitada
üks presidendikandidaat, kaks asepresidendi kandidaati, üks täitevkomitee kandidaat ja üks
esindajate kogu kandidaat, kelle toetuseks edastatakse toetuskirjad EOK-le hiljemalt 11.
oktoobri keskööks. Kandidaatide ülesseadmise EOK juriidilisest isikust liikme poolt teeb
juhatus ja selle allkirjastab organisatsiooni registrikaardile kantud esindusõiguslik isik.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:

Esitada EOKle järgmised EJLi poolsed kandidaadid:
EOK presidendiks – Neinar Seli
EOK asepresidentideks – Jaan Toots ja Toomas Tõnise.
EOK täitevkomitee liikmeks – Jaan Toots
EOK esindajate kogu liiget – Urmas Karlson
6.

Noore jalgratturi juhiloa kohustuslikuks muutmisest sportlase litsentsi
omandamiseks. Vastava muudtuse sisseviimine võistlusreglementi.

KUULATI:
U. Karlson - Juhindudes kehtima hakanud uuele liiklusseadusele on alates 2012. aastast
M/N10; M/N12 ja M/N14 vanuseklassi võistlejatel vajalik jalgratturi juhiloa olemasolu.
Seoses sellega on vajalik EJL võistlusreglementi sisse viia täiendus, mis kohustaks vastava
võistlusklassi litsentsi taotlejale juhiloa olemasolu.
Ettepanek: viia EJL võistlusreglementi punkt 1. litsentsi alla täiendus.
1.10.5.
N/M12, N/M14 võistlusklasside sportlastele on litsentsi taotlemisel jalgratturi
juhiloa olemasolu kohstuslik vastavalt kehtivale liiklusseadusele.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Viia EJL võistlusreglementi punkt 1. litsentsi alla täiendus:
1.10.5. N/M12, N/M14 võistlusklasside sportlastele on litsentsi taotlemisel jalgratturi juhiloa
olemasolu kohstuslik vastavalt kehtivale liiklusseadusele.
7.

Litsentside väljastamise kord ja hinnad 2013. a.

Litsentside väljastamise korda reguleerib EJL võistlusregelemndi 1. punkt. Ettepanek:
korrigeerida litsentside kategooriad ja hinnad vastavalt tabelites esitatule.
Uus
Võistleja
N/ME
MU
N/M18
N/M16
N/M14
Sport
Seenior 1-4
Harastaja

EUCI plastiklitsents* litsents*
13
13
10
5
5
13
13
5

20
20
20
20
20
20
20
20

Kohtunik

EUCI plastiklitsents* litsents*

UCI komissar
EJL komissar
EJL kohtunik
EJL abi-

13
10
5

20
20
20
20

Abipersonal

Elitsents*

UCI plastiklitsents*

Treener
Mehhaanik

10
10

20
20

Esindaja
Massöör

10
10

20
20

Abipersonal

Elitsents*

*Litsentsi hindadele lisandub käibemaks 20%
Vana
Võistleja
N/ME
MU
N/M18
N/M16
N/M14
Sport
Seenior 1-4

EUCI plastiklitsents* litsents*
13
13
7
5
4
13
13

20
20
20
20
20
20
20

Kohtunik
UCI IN
UCI EN,
A
B
C
Abi-

EUCI plastiklitsents* litsents*
13
13
10
10
10
5

UCI plastiklitsents*

20
20

Treener
Mehhaanik

10
10

20
20

20
20
20

Esindaja
Massöör

10
10

20
20

Idee kehtestada EJL võistluskalendris olevatele kõigile võistlustel osalejatele üldine
litsentsinõue ei ole leidnud EJL liikmesklubide poolt vajalikul hulgal toetust.

28. septembril toimus liikmetega nõupidamine seoses 2013. aasta võistluskalendri
ülessehituse põhimõtete kooskõlastamiseks. Osales 15 suurema klubi esindajat.
Märkimisväärse osa ajast pühendati ka üldise litsentsinõude kehtestamisele. Võistluste
korraldmisega seotud klubide esindajad ei pidanud põhjendatuks harrastusvõistlustele
litsentsinõude kehtestamist (see puudutab ainult rahvaspordi üritusi mitte 1. ja 2. kategooria
võistlusi, kus litsentsinõue on kohustuslik ja toimib hästi).
Peamised põhjendused olid:
1.
Litesent ei too üldjuhul harrastajale, kes sõidab aastas mõned maratonid, mingit
lisaväärtust. Kindlustus oleks ainuke huvipakkuv teenus, kuid üldjuhul on kõik kindlustatud
ravikindlustuse-, pensioni 3. samba- ja pankadega seotud tehingute kaudu. Euroopa riikides
on kindlustus lisaväärtuse tõstja, kuid Eestis katab selle ära ravikindlustus, mis mujal ei ole
sellisel tasemel. Soodustuse võimaldamine rattapoodide kettides ei ole atraktiivne, sest kuni
20% allahindluse tegemise luba on igal müüjal. Muude trükiste saatmisest postiteel hirmutab
inimesed hoopis ära.
2.
Litsentside mobiilse väljastamise ja kontrollsüsteemide loomine ja selle haldamine
tooks endaga kaasa kulud, mis võivad olla suuremad kui tulud. Võistluste korraldajad oma
ressurssidega seda tagada ei suuda.
3.
Rahvasportlastest võib osa olla hinnatundlik ja loobuda osavõtust. See puudutab
tõenäoliselt selliseid harrastajaid, kes soovivad kaasa lüüa ainult oma kodukohas toimuvatel
üritustel kas siis jooksus, rattasõidus või suusatamises. Kui aga ühel alal, et osaleda on vaja
teha mingeid lisatoiminguid ja kaasnevad lisakulud (jooksmises ja suusatamises seda aga ei
nõuta) võib tekkida valestimõistmine ja loobumine.
Võimalus rakendamiseks.
Luua ühtne kalendrivõistluste registreerimise portaal koos kõigi vajalike teenuste ja
andmebaasiga, samuti pangalinkidega. See tagaks ka kontrollmehanismi ja vähendaks kõigi
osapoolte töökoormust. Tänaste hindadega on selle programmi loomise hind mitte alla 30 000
€.
Süsteemi rakendamise puuduseks on asjaolu, et kõik suuremate rahvaürituste korraldajad on
juba teinud suure investeeringu vastava tarkvaraga kodulehetede loomiseks. Kas on sellisel
juhul põhjendatud Liidu vara kulutada asjadele, mis on juba liikmete poolt teostatud.
Võimalik oleks ka kasutusel olevat programmi täiendada, kuid sellisel juhul hind jääks suures
osas samaks.
Üheks eesmärgiks harrastussportlaste litsentseerimisel oli suurendada liidu eelarve tulude
poolt. Korraldajate arvamuse kohaselt on mõistetavam ja lihtsamini teostatav tõsta
rahvavõistluste kalendrimaksu näiteks 300 €-ni. Tasu peaks sisaldama kindlustust kolmandate
isikute suhtes, mis kindlustusfirmaga kokuleppe saavutamisel võiks olla 150 € võistluse
kohta.
Ettepanek: kinnitada litsentsid hinnad vastavalt tabelile 1. Harrastussportlaste litsentseerimise
osas teha täpsem analüüs efektiivsuses ja seejärel võtta vastu otsus. Arutada võimalust alates
2013. aastast tõsta rahvaürituste kalendritasu 300 €, mis sisaldaks kindlustust kolmandate
isikute vast. Samaaegselt langetada 2. kategooria võistluse registreerimise hinda (1. ja 2. kat.
on litsents kohustuslik).
Kategooriad Tasud
UCI
UCI CR järgsed kohustused
1*
2*
1. Kat.
200 €
30 €
2. Kat.
100 € 50 €
20 € 10 €
3. Kat.
50 € 300 €
10 € 50 €
1* Maantee- ja maastikurattasõidu võistluspäev, mitmepäevasõidud.

2* Trekisõidu ja BMX võistluspäev, noorte mitmepäevasõidud, eraldistardiga sõit maanteel
noortevõistlused alates N/M16 ja nooremad.
Toimus arutelu:
OTSUSTATI:
Litsentside väljastamise kord ja hinnad 2013. a.-ks vajavad veel täpsustamist ja läbirääkimisi
treenerite ja võistluste korraldajate nõukoguga. Võetakse uuesti arutluse alla järgmisel
juhatuse koosolekul
8.

BMX arendamise võimalustest Eestis.

BMX jalgrattakrossi initsiatiivgrupi koosoleku ettepanekud EJL juhatusele BMX
jalgrattakrossi üle Eestiliseks arendamiseks.
Väljavõte koosoleku protokollist. Tähtvere Puhkepark, Tartu 17.08.2012.a.
Teemad ja ettepanekud:
1) BMX jalgrattakrossi eestvedaja kandidaadi esitamine Eesti Jalgrattaliidule.
Koosolekul arutati ja tehakse ettepanek luua EJL BMX alakomitee ning valida valdkonna
koordinaatoriks Mait Meriloo, kes on osalenud Euroopa ja Ameerika BMX võistlustel, loonud
kontakte ja olnud initsaatoriks spordiala arendamisel Tallinnas ja heaks koostööpartneriks
Tartus. Palume kaaluda tema valimist juhatuse liikmeks.
2) BMX võistluste kalender 2014.
Arutleti võimalusi ja pakuti välja minimaalselt 4 suvist BMX võistlust: Tartu
Karikavõistlused; Eesti Meistrivõistlused, Balti Karikavõistlused ja BMX võistlus Tartu 17.
Rattamaratoni ajal. Kaasata uusi harrastajaid krossisõitjate, mäesuusatajate ja teiste selliste
spordialade harrastajate hulgast. Peamiseks probleemiks hinnati informatsiooni liikumist.
3) BMX kodulehekülje loomine.
Mait Meriloo tegi eelmisel aastal algust BMX Eesti kodulehekülje loomisega. Tehti ettepanek
see lõpuni arendada ja avalikustada.
4) Eesti ja Tartu BMX radade arendamise ettepanekud.
BMX jalgrattaradasid tuleks arendada üle Eesti, luua odavad harjutusrajad. Eraldi jääks
toimima kallimad rajad -võistluskeskused Tartus ja Tallinnas.
Tartu raja arendusettepanekud: superkrossi rada, mis võisltustel on avatud 16 aastastele ja
vanematele võistlejatele. Kohtunike ja finishiala varjualune ning stardimäe ja reastumisala
varjualused.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Vastavalt põhikirjale saavad kandidaate EJL juhatusse esitada liikmed, kui on olema
kandidaadi nõusolek. Sellekohase otsuse teeb üldkoosolek. Juhatus kiitis heaks Mait Meriloo
EJL juhatuse liikmeks kandideerimise.
9.

Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev.

Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 8. novembril, kell 16.00 Rotermanni 8, Tallinn III
korrus.

