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Esimesena arutleti 3. pp.
3. pp. Euroopa meistrivõistluste korraldamise hetkeseis
KUULATI:
I. Kelk – Olen see mees, kes eel oleval suvel üritab Tartus Euroopa meistrivõistlused läbi viia.
Hetke seisuga, kus on viis kuud võistluseni aega on 280 000 € eelarvest hetkel kate olemas
225 000 € ulatuses. 280 000 € eelarve on idealistlik, koostatud siis sellise visiooniga, et teha
kõik mis hing ihkab, aga tõenäoliselt me sellist mahtu ei saavuta. 225 000 € eelarve tagab
kindlasti väga hea võistluse korraldamise. Kokku tuleb hoida eelkõige ürituse
reklaamikuludelt.
Eeloleval sügis-talvel on meil olnud UEC peasekretäri poolt määratud tehnilise delegaadi
Roland Hoferiga tihe koostöö kõikide võimalike alusdokumentide ettevalmistamisega. R.
Hofer käis ka jaanuaris kohapeal inspekteerimas olusid, võistlusradasid, hotelle ning kohtus
Tartu linnapeaga.
Plaanis on 15. mail korraldada esimene korralduskomitee koosolek. Teeme ettepaneku EJL
presidendile, Jaan Tootsile seda juhtida.
Võistlustest lähemalt. Eraldistartides ja grupisõitudes on nüüd naistepäev ja meestepäev
eraldi. Sellist asja pole varem olnud. Meie soov oli võimalikult ühtlustada radade poolt, et me
ei peaks ümberkorraldusi tegema võistluspäeva käigus.
Laupäeval toimub võidusõit ka harrastajatele. See on neile ainulaadne võimalus Tartu EMi
ringipeal võidu sõita. Seda pole kunagi varem olnud ja tõenäoliselt väga ei juhtu ka. Ringi
kinnipanek on mujal suhteliselt kallis.
Kui muu korraldus on olnud suhteliselt rutiinne, siis erinev on tavapärasest see, et EASi toel
üritame ka veebi otseülekannet toota Kristen Kivistiku abiga kõigist neljast päevast.
KÜSIMUS:
V. Arge – Millistele kanalites on plaanis ülekannet toota?
VASTUS:
I. Kelk – Pole veel otseselt välja valitud, kes selleks Eesti siseselt saab. Läbirääkimised käivad
ka Eurospordi veebi kanalis näitamisega. Nendelt on veel selge vastus saamata. Ka EBU-ga
on läbirääkimised käimas. Igapäeva 26. min. kokkuvõte EBU-le, mille levitamise eest
peaksime neile maksma 1200-1400 € päeva eest. Sealt saavad kõik EBU liimesriigid tasuta
allalaadida.
Kui veebi ülekanne ilusti töötab, siis kohapeal saame näidata pealtvaatajatele otsepilti rajalt.
KÜSIMUS:
I. Kelk – Kas EJL president on nõus juhtima 15. mail planeeritavat korralduskomitee
koosolekut?
VASTUS:
J. Toots – Kahjuks see kuupäev ei sobi aga peal seda olen vaba.
VASTUS:
I. Kelk – Peale kõikide osapooltega läbirääkimisi anname uuest kuupäevast teada.
OTSUSTATI: Võeti teadmiseks.
1.

pp. Viimsi Rattaklubi EJL liikmeks astumise avaldus

Esimese päevakorrapunkti arutelu jäi ära kuna Viimsi Rattaklubi esindaja ei tulnud
koosolekule.
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2.

2015. a. eelarve täitmine seisuga 19. aprill.

KUULATI:
U. Karlson - Aprilli seisuga raha arvel koos reserviga kokku 179 931 €.
Tulud perioodil on 223 875 €, mis on ca 49 % aastaks planeeritust.
Kulud 136 429 €, mis on ca 29 % aastaks planeeritust.
Perioodi tulude ja kulude vahe on 87 446 €.
Reserv kokku 69 885 €, millest jooksva aasta projektide reserv 5 973 € ja reserv tulevikuks 63
912 €.
Seni on suuremad kulud olnud seotud töötajate palkade, ruumi rendiga ja muude üldkuludega
kokku 55 758 €, koondiste ettevalmistus ja võistlused 44 790 € ja noortespordi toetused
klubidele 18 007 €.
TULUD
1. Riiklik toetus
2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus
3. Kultuurkapitali toetus
4. Hasartmängumaksu nk. toetus
5. Liikmemaksud
6. Võistluste registreerimismaks
7. Litsentside müük
8. Osavõtumaksud kohtunikud
9. Kindlustused
10. Klubide, sportlaste osalemistasu (laagrid, võistlused)
11. Muud finantstulud
12. Reklaamitulud
13. Sihtotstarbelised muud toetused
TULUD KOKKU
Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv)
RAHA KASUTADA KOKKU

Kinnitatud
187 135
101 570
66 500
12 500
5 600
12 000
10 000
19 000
3 000
6 000
1 000
24 000
7 770
456 075
92 485
548 560

Täitmine
115 702
24 860
35 000
2 499
1 060
12 200
4 019
820
1 057
3 200
1 539
12 000
9 920
223 875
92 485
316 360

KULUD
1.
EMV korraldamine
2.
RV võistlused Eestis
3.
Spordiprojektid
4.
Koondised
5.
Muud tiitlivõistlused (MM, EM, OM)
6.
Stipendiumid
7.
Üldtegevus
8.
Turundusprojektid
KULUD KOKKU
Tulud - Kulud
Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga 19.04.15.

Kinnitatud
28 300
97 700
41 125
87 500
49 000
23 000
139 022
1 400
467 047
-10 972
81 513

Täitmine
966
5 011
18 007
44 790
8 072
3 000
55 758
825
136 429
87 446
179 931

RESERV
1. Reserv jooksva aasta spordiprojektidele
2. Reserv järgmisteks aastateks
Kokku

Reserv 2015
28 573
63 912
92 485

Täitmine 2015
22 600
0
22 600

2015. aastal tehtavad kulutused jooksva aasta reservist
1. EMV korraldamise kulud
2. Juunioride osavõtt rahvusvahelistest võistlustest
3. MU osavõtt rahvusvahelistest võistlustest (11 võistlust)
4. M. Loo 2015.a maastikurattasõidu treening ja võistlustoetus, Juhatuse otsus 12.03.2015
Kokku
Jääk

Jääk 2015
5 973
63 912
69 885
28 573
1 400
6 200
10 000
5 000
22 600
5 973
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Tulud ja kulud on vastavuses kinnitatud eelarvega.
Aasta esimesel poolel on MU koondis näidanud võistlustel häid tulemusi. Rahvuste karika
arvestuses on Eesti 7. kohal, tänu sellele saame tõenäoliselt mitmeid huvitavaid kutseid
võistlustele, kaasa arvatud järgmistele Rahvuste karika etappidele. Kui peetakse otstarbekaks
nendel osaleda, siis tuleb arvestada täiendava kuluga, mis on esialgsete arvestuste kohaselt 6
000 €. Samas olukorras on ka OM-le kandideeriv maastikurattur Martin Loo, kellel ootavad
ees MK etapid ja kes on samuti näidanud neljal rahvusvahelisel võistlusel tippkonkurentsis
kohti 20 hulgas.
OTSUSTATI: Juhatus võttis eelarve hetkeseisu teadmiseks. MU edasise rahastamine
vaadatakse üle järgmisel koosolekul, kui on täpne eelarve teada.
4.

Taotlus muudatuse sisseviimiseks EJL 2015. a. võistluskalendris.

KUULATI:
U. Karlson - Liitu laekus 06.04.15 järgmine taotlus:
PÖÖRDUMINE SEOSES ELVA MARATONI KUUPÄEVA MUUDATUSEGA
Käesolevaga pöördume Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse poole sooviga muuta hetkel EJLi
2015. aasta võistluskalendris oleva MTBEST Rattamaratonisarja kuuluva Elva etapi kuupäev
laupäevalt, 25. juulilt pühapäevale, 26. juulile.
Kuupäeva muudatuse põhjuseks on Elva etapiga samal päeval korraldatav Estonian Cup
rattamaratonide sarja Lähte etapp.
Nii Elva etapi korraldajatele kui ka kalendrikoostajatele oli juba enne teada, et kaks
maastikuetappi kattuvad kuid meie läbirääkimiskatsed Elva etapi traditsioonilisele kuupäevale
jätmise osas nii Estonian Cupi korraldaja Allar Tõnissaarega kui ka EJL peasekretäri Urmas
Karlsoniga kahjuks ebaõnnestusid.
Tulles vastu aga osalejate soovile ja anda rattasportlastele võimalus osaleda soovi korral
mõlemal sõidul, oleme valmis tegema kuupäevas muudatuse ning lükkama Elva etapi ühe
päeva võrra edasi.
Järgmise aasta kalendrisse aga soovime Elva etapile tagasi oma traditsioonilist päeva,
laupäeva (26.07) ning palume EJLil arvestada pikaajaliste ning traditsiooniliste võistluste
kuupäevasoovide eelistamisega 2016. aasta kalendrit koostades.
Elva etapi korraldajad vabandavad Filter Maanteekarikasarja ees, kelle etapiga nüüd Elva
maraton kattub kuid pidime tegema halbadest valikutest parima.
Lugupidamisega,
Pille Tali
Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Spordijuht
Elva Rattamaratoni korraldaja
Enne avalduse liitu laekumist avaldati Delfi uudisteportaalis pressiteade võistluse kuupäeva
muutmise soovist, mis vallandas emotsionaalse mõttevahetuse võimalike tehtavate
muudatuste teemal EJL kinnitatud võistluskalendris.
EJL kehtiv võistlusreglement lubab jooksvate muudatuste tegemist, sellele viitab punkt: 9.10.
Võistluse kuupäeva muutmise tasu on 15 €.
Kinnitatud võistluskalendris jooksvad muudatused peavad samuti kinnituse saama juhatuselt.
Varasematel aastatel on muudatusi tehtud, kuid nendel kordadel on puudunud huvide konflikt,
mis tänases situatsioonis on aga olemas. Seega oleks vaja anda olukorrale erapooletu hinnang
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ja otsustada kas muudatuse tegemine on mõistlik, või mitte. Selge, et ükskõik milline see
otsus tuleb on olemas kannataja pool.
Selleks et saada paremat ülevaadet, pöörduti võistluste korraldajate poole, küsiti arvamust ja
nõusolekut muudatuse osas.
Väljavõte arvamustest:
- EJL-i kalender ei saa olla kivisse raiutud ning vääramatutel juhtudel tuleb seal muudatusi
teha. Tuginedes aga ilmunud pressiteatele on selge, et antud muudatus ei ole tingitud
vääramatutest jõududest vaid lähtub soovist vältida vahetut konkurentsi Estonian Cup sarjaga.
Ei ole eetiline tõsta kinnitatud kalendris üritust mõne teise võistluse peale ilma, et see oleks
selle teise üritusega kokku lepitud.
- Muudatused võivad tulla, kuid eesmärgiga mitte kahjustada kalendri teiste väga vajalike
ürituste huve.
- Sellelaadne võistluse tõstmine kalendris ei ole eetiline ja aus teiste korraldajate ja
varasemate kokkulepete suhtes.
- Olemasolevas redaktsioonis lubab EJL võistlusreglement olenemata põhjusest võistluse
kuupäeva muuta, nii, et juriidiliselt ei saaks kellelegi, kes võistluse kuupäeva muuta tahab
midagi ette heita.
- Üldjuhul peab lähtuma printsiibist, et vältida ühe ala võistluste korraldamist samal päeval,
seega oleks mõistlik leida võimalus korraldada maratonid erinevatel päevadel.
- Peaks arvestama ka võistlustel osalejate arvamust, kellele neid üritusi tegelikult
korraldatakse, antud juhul oli muudatuse tegemise aluseks just osalejate poolt laekunud
soovid võtta osa mõlemast sarjast.
Kokkuvõte võistluste korraldajate hääletamise tulemustest.
Juhindudes Indrek Kelgu ettepanekust jätta välja seotud isikud kujunes järgmine tulemus:
Edasilükkamise
POOLT 3
VASTU 3
---------------------------------------------------Seotud osapooltest on vastanud:
Edasilükkamise
POOLT 1
VASTU 3
---------------------------------------------------Koondtulemus näeks välja: muudatuse poolt 4 ja vastu 6.
Kokkuvõttes on kätte jõudnud olukord, mis nõuab muudatusi võistlusreglemendis.
Tagasiulatuvalt seda teha ei saa, kuid aastaks 2016 peab kindlasti reglementi täiendama.
Võistluste korraldajad on valmis vastava reglemendi täienduse välja töötama. Esmane
kokkusaameine on esialgselt planeeritud 28. või 29. aprill.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Juhatus möönis, et 2015. a. EJL võistluskalendri koostamisel on sattunud sisse
viga ja otsustas kinnitada, osavõtjate huve arvestades, 15. Elva Rattamaratoni kuupäeva
muudatuse võistluskalendris vastavalt korraldaja taotlusele 26. juulile.
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5.

2015. a. koondiste vabaaja- ja võistlusriided.

KUULATI:
U. Karlson - Tänase seisuga on proovipartii (17 paari särke ja pükse) tehtud ja esimesed
võistlused nendega sõidetud. Selgusid mõningased ebatäpsused logode paigutustes, kui
vaadati fotosid tehtud võistluste käigus. Seda proovitakse parandada.
Käesoleval aastal on tänu uute inimeste kaasamisele sportlaste võistluskoormus palju
kasvanud (MU ja naised) ja paraku peab arvestama sellega seonduvalt riiete suurema kuluga
(kukkumised, porised ilmad ja muu). Täna tundub, et esialgselt planeeritud riiete kogustest
võib jääda väheks. Hea, et riideid toodetakse Eestis ja tootjaks on endine rattur Allan Oras,
siis saame tellimusi teha osade kaupa, vastavalt jooksvale vajadusele.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Peasekretär jätkab koondiste riiete väljatöötamist ja teeb vajalikud
muudatused. Edaspidi kinnitab EJL juhatuse koondiste riiete disaini enne trükki minekut.
6.

Muud küsimused:
6.1. Viljandi tänavasõidu kategooria.

KUULATI:
U. Karlson - Viljandi Rattaklubi esitas eelmisel aastal taotluse 2. kategooria maanteesõidu
võistluse (Viljandi tänavasõidu) EJL võistluskalendrisse lisamiseks. Täna, kui võistluseni on
jäänud vähem kui 2 nädalat on tasumata veel registreerimismaks. Sellest tulenevalt ei ole ka
võistlus ülesse pandud EJL ametlikus kalendris. Korraldajaga on võetud ühendust, kes andis
lubaduse kindlasti maks tasuda. Kuna tegemist on 2. kategooria võistlusega, kus antakse
vastavaid reitingupunkte ja sellest tulenevalt paljud klubid planeerivad osalemist pikalt ette,
oleks võistluse ametlikuks tegemine 2 nädalat enne algust paljudele ootamatu. On olemas
informatsioon, et mõni noorteklubi on juba ennast registreerinud teistele samal päeval
läbiviidavatele võistlustele, mis on ametlikus kalendris.
Kindlasti on mõistlik võistlus peale tasumist ametlikku kalendrisse lisada, kuid kas peaks
jääma 2. kategooria?
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Alandada Viljandi tänavasõidu kategooriat teiselt kolmandale, seoses lõpliku
kalendrisse registreerimisega ilmnenud probleemide tõttu.
6.2. Järgmise juhatuse koosoleku aja määramine.
OTSUSTATI: Järgmise juhatuse koosolek toimub 03.06.2015, kell 15.30. AS Standardi
maja, Marja 9, Tallinn, 8 korrus.
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