JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 24
05.11.2015. Algus: 16.00. Koht: AS Standardi maja, Marja 9, Tallinn, 8 korrus.
OSALEJAD: Juhatuse liikmed:
president
Jaan Toots
Erkki Raasuke
Raivo Rand
Madis Lepajõe
Jaan Kirsipuu
asepresident
Väino Kaldoja
asepresident
Enn Veskimägi
EJL peasekretär
Urmas Karlson
EJL peatreener
Rein Solnask
Treenerite NK esimees
Kaido Juurik
Spordiklubi Airpark juhatuse liige
Mait Meriloo
Koondise peatreener
Toivo Suvi
MU koondise treener
Rene Mandri
Aerobike Cycling Agency juhatuse liige
Mihkel Reile
JK Viko esindaja
Kristen Kivistik
Reti Meema
PUUDUSID:
Koosoleku juhataja: Jaan Toots
Koosoleku protokollija: Annika Parv
Päevakord:
1.

Spordiklubi Airpark MTÜ avaldus EJL liikmeks astumiseks.

2.

Eelarve seis 31.10. ja 2016. a. eelarve 2. lugemine.

3.

2015. a. parimate sportlaste, aktiivsemate kohtunike ja olulisemate tegijate kinnitamine,
keda tänatakse 11.11. toimuval pidulikul üritusel.

4.

MU koondise 2016. aasta miinimum- ja keskmine spordiprojekt.

5.

2016. a. võistluskalendri I lugemine ja 2016. aasta Eesti MV maanteesõidus korralduse
seisust (korraldajate huvi on väike).

6.

Muud küsimused.

1. pp. Spordiklubi Airpark MTÜ avaldus EJL liikmeks astumiseks
KUULATI:
Mait Meriloo – Hakkame oma BMX objektiga lõpusirgele jõudma. Veidi oleme graafikust maas.
11. dets. Peame valmis olema. Ametlikult avame jaanuari lõpus. Kuna on soov ka erinevaid
võitlusi korraldada, oleme registreerinud ennast EJL kalendris – King of Tallinn ja EMV. Kuna
üks aladest, millega me tegeleme on jalgrattasõit, siis on soov astuda EJL liikmeks.
KUULATI:
U. Karlson – üks moment on EMV läbiviimisega. Siiani oleme korraldanud neid Tartus.
KUULATI:
J. Kirsipuu – Kuulsin, et see rada on ajast ja arust ning nad plaanivad seda uuendama hakata.
Nüüd olekski paras aeg.
KUULATI:
M. Meriloo – Oleme ka ise neile kaasa aidanud ja nõu andnud. Hetkel ei tea kui kaugele nad
jõudnud on. Meie rada on valmis, kevadel on vaja teha viimane viimistlus ja katame liimiga raja
ära. Me saame raja kogemuse juba mai võistlusel. Lätist on lubanud kõik nii lapsed kui eliit kohal
olla. Lätis on 300 võistlussportlast.
KÜSIMUS:
R. Solnask: Küsiks, et mida see mai võistlus kaasa toob korraldajale? Saan aru, et teil kogemust
pole.
VASTUS:
M. Meriloo – BMX võistlusega jah ei ole. Olen ise käinud oma lapsega nendel võistlustel juba
kuus aastat. Aga mu partner korraldab Simpel Sessionit ja Tallinna jalgratta nädalat, erinevaid
Red Bulli üritusi. Võistluste korraldamise kogemus on olemas.
EMV korraldamine ei ole suur väljakutse kuna osavõtjaid on nii vähe aga ala annab ala arengule
juurde.
KUULATI:
U. Karlson – Tartust tuli juba signaal, et kuidas me anname võistluse üle neile, kes pole varem
seda võistlust korraldanud.
KUULATI:
J. Kirsipuu – See on sinu rida.
KUULATI:
R. Rand – Ega meie seda siin seda ei lahenda.
KÜSIMUS:
E. Veskimägi – Kui on täiesti rahvusvahelistele nõuetele vastav rada, siis miks mitte korraldada
seda siin?
KUULATI:
J. Kirsipuu – muidugi.
KÜSIMUS:
V. Kaldoja – mis tingimused tal peaks olema täidetud, et saada seda õigust?
VASTUS:
U. Karlson – peab olema varasem võistluse korraldamise kogemus, mis neil ka on, ja peavad
olema EJL liikmed.
KUULATI:
V. Kaldoja – siis on asi ju lahendatud. Nii et leppige omavahel kokku.
OTSUSTATI: Liikmeks vastu võetud ja anda neile BMX EMV korraldamise õigus.

2. pp. Eelarve seis 31.10. ja 2016. a. eelarve 2. lugemine
KUULATI:
U. Karlson – Jooksev aasta suur muutunud pole võrreldes eelmise koosolekuga.
30.10.2015 seisuga raha arvel koos reserviga kokku 74 838 €.
2015. a. laekunud tulud 30. okt. seisuga on 463 613 €, mis on ca 102% aastaks planeeritust. Prognoosi
kohaselt laekub veel raha 20 142 € ulatuses.
2015.a. tehtud kulud 30. okt. seisuga 481 260 €, mis on ca 103% aastaks planeeritust. Aasta lõpuks veel
tehtavad väljaminekud umbes 39 476 € ulatuses.
2015. aastal laekunud tulude ja tehtud kulude vahe on -17 647 €, planeeritav seis aasta lõpuks -36 982 €.
Raha (prognoositav tulem tegevusest) aasta lõpuks 55 503 €.

2016. a. juurde tulles, siis on eelarve II lugemiseks vähendatud kulutusi 60 000 € ulatuses, nii et
tulud ja kulud oleks proportsioonis ja 2017. a. läheksime mingi reserviga (eelmisel koosolekul
olid tulud – kulud -60 000 €). Planeeritud tulud oleks samad nagu eelmine kord 323 038 €, raha
kasutada koos reserviga kokku oleks 378 541 €. Kulusid vähendasin spordiprojektide pealt,
tiitlivõistlustelt, koondistelt ja üldkuludelt.
Lähtusin sellest, et kui on tõesti eriolukord, siis võiksime mõelda reservi peale ja aasta jooksul on
võimalik veel täiendavaid taotlusi teha.
ARVAMUS:
J. Toots – arvan, et sellise eelarvega võiks nii edasi minna.
ARVAMUS:
E. Raasuke – jätame EMV tegemata aga korraldame 15 000 € eest lõpu ürituse. Kui pole
võistlusi, siis kellel seda korraldada?
KUULATI:
U. Karlson – 14 000 on EMV korraldamiseks lisatud. 6000 € oleks vaja juurde.
KUULATI:
R. Rand – Meil oli kokkulepe, et aasta lõpu teemat me ei muuda. Summad on paigas ja neid ei
muuda.
ARVAMUS:
J. Toots – ja kui hakkab kärisema, siis võtame reservis.
ARVAMUS:
V. Kaldoja – paneme eelarve juurde ka pingerea juhuks kui peaks raha juurde tulema, siis teame
kuhu esmalt seda suunata.
ARVAMUS:
J. Kirsipuu – põhimõtteliselt ei ole nõus, et M. Lood niipalju toetatakse.
KUULATI:
M. Lepajõe – meie enda sissetulek sõltub sellest, kui palju sportlasi me saadame OM-ile ja M.
Loo on praegu selle reapeal, et nii ja naa. Asi selgub maikuus.
KUULATI:
R. Rand – Nii kaua kui Lool on lootust olümpiale saada peame peame teda toetama. Peame
leidma muud püsivad sissetuleku allikad, amatöörlitsentside müügi näol, võistluste korraldajatelt,
mingi peasponsori näole EMV-le. Kui me selliseid asju ei leia, siis hakkabki niimoodi tilkuma.
EMV kulud peaksime saama katta kommertsürituste näol.
KUULATI:
E. Raasuke – Tuleb vaadata rahvaspordi poole ja mis mujal maailmas on tehtud.
KUULATI:

R. Rand – Urmas peab ajama oma selja sirgu ja midagi rohkem tegema. Urmas peab asju
radikaalsemalt välja käima.
KUULATI:
M. Lepajõe – Peame hakkama kuskilt süsteemist teenima, sponsorlus tuleks pealekauba.
KÜSIMUS:
E. Veskimägi – Miks me ei saa rahvaspordiüritustel näiteks teenida iga osavõtja pealt?
KUULATI:
J. Kirsipuu – tuleks kehtestada kõigile litsents.
KUULATI:
E. Raasuke – Peaksime seda ilusa paketina esitama.
KUULATI:
M. Reile – Rahvaspordi üritustel on ka osavõtjate arv languses. Enam ei soovita võistelda,
otsitakse muid alternatiive näiteks ühistreeningute, laagrite ja muu sarnase näol. Kui Rattaliidu
tulusi tõsta niigi otsotsaga kokkutulevate võistluste korraldajate arvel, siis me ei too süsteemi
raha juurde vaid tõstame ühest kohast teise. Tuleks mõelda kuidas süsteemi tervikuna raha juurde
saaks. Ka kommertsüritustel toimub sponsorite lahkumine ja rahasponsoreid on meil alles jäänud
vaid üks, ülejäänud on esemelised.
KUULATI:
R. Rand – kommentaariks sooviks öelda, et osalejate arv on vähenenud ka sellepärast, et võistlusi
on palju juurde tulnud.
KUULATI:
M. Reile – Kasvanud on EJLi kalendriväliste võistluste osavõtjate arv nagu näiteks Marimetsa
cup. Kui tõsta EJL kalendri tasud kõrgele, siis juhtub see et ametlikule kalendrile pööratakse selg.
Marimets cup kasvab ka tänu sellele, et neid ei huvita UCI reeglid, ei ole vaja kalleid kohtunikke
ning tänu sellele on võimalik pakkuda osavõtjatele madalamaid stardimakse.
KUULATI:
R. Rand – Siin peab Rattaliit võtma väga jäiga seisukoha ja litsentsiga sportlastel sealt osavõtu
ära keelama ja kui sõidab jääb litsentsist ilma.
KUULATI:
U. Karlson – EOK-s on projekt Eesti liigub, seal on rahvaspordikalendrid olemas. Kui meil on 90
võistlust, siis seal on 160 jalgrattavõistlus. Nüüd on küsimus kuidas need meie kalendrisse
meelitada ja kas see on eesmärk. Kui üritame reguleerida maksudega täiendavalt, millise signaali
see võib anda juba meie kalendris olevatele võistlustele. Nad võivad ka käed üles tõsta ja EOK
kalendrisse üle minna. Siin ei ole kiiret tulemust, selge on see et peame selles suunas liikuma.
Kui hakkame seda ellu viima, siis tuleb kindlasti mingi tagasilöök, ei hakata litsentse ostma, ei
registreerita võistlusi, jne. 3-4 aastat võib olla mõõn.
KUULATI:
E. Raasuke – Kalender on umbes ja osad peavadki ära kaduma. Tuleb hakata tegema
konkreetseid otsuseid.
KUULATI:
J. Toots - U. Karlson peab tegema ettepaneku juhatusele litsentside osas.
KUULATI:
E. Raasuke – Litsentsi kontseptsioon peab olema midagi sellist, et sportlane teab, et seda omades
toetab sellega noortesporti. Tuleb luua positiivne programm.
KUULATI:
R. Mandri – Rattasport on muutunud elustiiliks ja see on see mis toob selle kandepinna ja toob
raha sisse. Oleks pidanud juba kaks aastat tagasi alaliidu tasemel promoma kohalikke üritusi ja

kohalikke klubisid, et tulge trenni. Seda ei tehta. Selle arvelt saaks küsida lisa tasu klubide või
võistluste korraldajate käest. Kõik võidaks sellest.
OTSUSTATI U. Karlson pakub järgmiseks juhatuse koosolekuks välja ideid koos
rakendusskeemiga kuidas süsteemi raha juurde tuua.
3. pp. 2015. a. parimate sportlaste, aktiivsemate kohtunike ja olulisemate tegijate
kinnitamine, keda tänatakse 11.11. toimuval pidulikul üritusel
KUULATI:
U. Karlson – 27. nov. oli treenerite laiendatud koosolek, kus osalesid ka lisaks klubidele ka
võistluste korraldajad. Seal tehti ettepanek juhatusele parimate tunnustamiseks. Nõuete kohaselt
valitud kandidaatide hulgast valiti hääleamise teel parimad. Nimede juurde on lisatud ka
preemiad, mis on kajastatud meie eelarves.
Eesti parimad 2015
M-E Rein Taaramäe – toetus 1000 €
N-E Maaris Meier – toetus 1000 €
M-U Mihkel Räim – toetus 500 €
M-J Kristo Enn Vaga, treener Ado Hein – sportlase toetus 500 €
N-J
Mari-Liis Mõttus, treener Tarmo Mõttus – sportlase toetus 500 €
M-16 Karl Brent Premet, treenerid Kaido Juurik, Ants Jeret – sportlase toetus 500 €
N-16 Merili Sirvel, treener Ado Hein – sportlase toetus 500 €
Sportklass
Mihkel Laine
Seenior 1
Tarmo Kopli
Seenior 2
Tõnno Palm
Seenior 3
Jüri Savitski
Seenior 4
Toomas Viigipuu
Seenior 5
Margus Merisalu
Seenior 6
Enn Kuusk
Seenior 7
Kalju Koch
Parim noortetreener
Ado Hein – toetus 500 €
Parim täiskasvanute treener
Riho Räim – toetus 500 €
Parim noorteklubi
Kalevi Jalgrattakool – toetus 500 €
Parim klubi absoluutarvestuses
Kalevi Jalgrattakool – toetus 500 €
Täiendavalt tehti Treenerite nk. poolt ettepanek tänada ja tunnustada järgmisi persoone ja
klubisid:
Aasta tegija: Kristen Kivistik. Jalgrattaspordi meediakajastuse uuele tasemele viimise eest.
Aasta tegu: Klubi Tartu Maraton . Euroopa meistrivõistluste eduka läbiviimise eest.
Uus tegija: Spordipartner. Cyclo-crossi Eesti meistrivõistluste taaselustamise eest.
Kohtunike kogu esitas omapoole ettepaneku 2015. aasta kohtunike autasustamiseks:
2015. a. aktiivseim kohtunik
Raivo Rannamets
2015. a. parim noorkohtunik
Edgari Treier
KUULATI:
K. Juurik – vaidlusi ei olnud ja valiti suht üksmeelselt.
KUULATI:
U. Karlson - täiendavalt tehti ettepanek tunnustada kolme tänukirjaga aasta tegijat, aasta tegu ja
uut tegijat.

OTSUSTATI: Juhatus kinnitas 2015. a. Treenerite nõukogu poolt esitatud parimate nimekirja.
4. pp. MU koondise 2016. aasta miinimum- ja keskmine spordiprojekt
KUULATI:
R. Mandri – Detsembri laagriks eraldati 8000 €. Miinimum programm on talve laagrid ja kevad
sõidud kokku 15 600 €. Kui panna ka järgmise aasta detsembri laager sinna hulka, siis kokku
tuleb 23 900 € kokku.
Eelarves on ka minu palgafond, ilma milleta ma seda teha ei saa.
Kokku tuleks kogu projekt umbes 100 000 €.
PÕHIEELARVE
10-31.01.16
19-31.03.16
01-03.04.16
09.04.16
13.04.16
15-16.04.16
28.04-03.05.16
22.05.16
27-28.05.16
05.06.2016
19.06.2016
24.07.16
31.07.16
20-27.08.16
23-28.08.2016
11.sept
16. nov.
1.dets

13-15.05.16
03-05.06.16
1-13.08.16
14.09.2016
16.09.16
27.09-02.10.16
12.okt
14.10.2016

LAAGER HISPAANIA LLORET DE MAR
LAAGER BELGIA
Tryptique Monts et Chateaux 2.2 U25
Flanders Ncup
Cote Picard Ncup
ZLM Tour 2.Ncup
Carpathien Couriers Race 2.2U
Velothon Wales
Tour Of Estonia 2.1
Velothon Berlin 1.1
Velothon Copenhagen 1.1
Velothon Stuttgart 1.1
Trofeo Almeira Ncup
Tour de lAvenir 2.Ncup
Baltic Chain Tour 2.2
Velothon Stockholm 1.1
LAAGER Otepää
LAAGER HISPAANIA LLORET DE MAR
KOKKU
TREENERI PALGAFOND
KOKKU KOOS PALGAFONDIGA
LISAEELARVE
Tour de Berlin 2.2 U
Course de la Paix 2.Ncup
Laager Alpides või Tsehhi tuur 2.1
EM eraldi
EM grupp
Olympias Tour 2.2U
MM eraldi
MM grupp
KOKKU

ESP
BEL
BEL
BEL
FRA
NED
HUN-POL
GBR
EST
GER
DEN
GER
ITA
FRA
EST
SWE
ESP
ESP

GER
CZE
FRA-CZE
FRA
FRA
NED
QAT
QAT

KOKKU
8300
0
0
0
0
15600
3140
1600
2400
1060
1660
1760
2660
6110
1740
890
450
8300
55670
24 000
79670
4020
4220
4500
0
0
6350
0
0
98760

KUULATI:
J. Toots – Mis vahendid peaksid olema liidu poolt?
KUULATI:
J. Kirsipuu – Hetkel on 30 000 MU projektidele.
KUULATI:
R. Rand – Need on hetkel sponsorite rahad. Üritame teine 30 000 juurde leida.
KUULATI:
J. Toots - Liidu kaudu toetatakse sponsorite rahaga MU koondist.
KUULATI:
E. Veskimägi – Mina näen seda, et MU koondist tulekski võtta projektipõhiselt. Eriprojekt, mis
peab meile tootma järelkasvu.
KUULATI:
J. Toots – Üks asi, mis on mitu korda läbi käinud on aastalõpupeo rahastamine. Aastal 2007
otsustasime, et paneme rahad kokku ja teeme korraliku programmi. Siis tuli ka V. Kaldoja ja
minu kaudu EJLi eelarvesse 500 000 krooni ja kui muidu ei aita siis võtame sealt. Kui on raske
aasta, siis võtame reservist 15 000 € ja teeme korraliku ürituse koos preemiatega.

KUULATI:
R. Rand – lööme MU koondise 70 000 € peale lukku.
KUULATI:
M. Lepajõe – Kui räägime treeneri palgast, siis peaksime vaatama laiemalt. Meil on täna palgal
üks peatreener ja üks noortetreener Audenteses. Saaksime juurde pool kohta riigirahadelt. Miks
meil seda praegu ei ole on see, et EOK tingimus, mida Haridusministeerium toetab, on see et
Audentese treener peaks olema noortekoondise peatreener. Täna ei ole nii. Peaks kogu treenerite
tööjaotuse ringi vaatama?
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
1. MU koondise eelarve kinnitata 70 000 €, millest treeneri palgafond 20 000 €.
2. Muuta treenerite tööjaotust ja värskendada koondise treenerite koosseisu. Teha ettepanek
treenerite nõukogule, esitada juhatusele koondise treenerite värskendatud struktuur ja
töövaldkonnad. Täpsustada võimalusi Audentesesse treeneri kohta juurdesaamiseks.
5. pp. 2016. a. võistluskalendri I lugemine ja 2016. aasta Eesti MV maanteesõidus
korralduse seisust (korraldajate huvi on väike)
KUULATI:
U. Karlson - 27. novembril toimunud Treenerite nõukogu laiendatud koosolekul vaadati üle 2016.
võistluskalendris olevate võistluste kategooriad ja kuupäevad. Koosolekul osalesid ka võistluste
korraldajad.
Ühise arutelu käigus otsustati teha ettepanek:
1. Korraldada EMV kriteeriumisõidus vanuseklassidele N/M14-16 kuue etapilise sarjana, millest
arvestatakse nelja parema etapi tulemusi. Kriteeriumisarja kuuluvad: Tallinna, Keila, Kuressaare,
Jõgeva, Elva, Viljandi võistlused. Vanuseklassidele N/MJ, MU, N/ME ja seenioritele toimuvad
EMV-sed üheetapilisena, milleks on viimane etapp Viljandis.
Reitingu punkte jagatakse:
•
M/N-14-16 igal etapil tabeli 3. järgi ja EMV kokkuvõttes tabeli 1/2 järgi.
•
EMV punkte saavad N/MJ, MU, N/ME ja seeniorid finaalvõistlusel Viljandis tabeli 1/2
järgi.
2. Kõigile kuuele EMV kriteeriumi etappidele omistada 2. kategooria.
3. Team Rattapood Cup`ide etappidele omistada 2. kategooria.
4. Trekisõidu võistlustele omistada 2. kategooria.
15. oktoobril lõppes 2016. a. EJL kalendrisse võistluste registreerimine. Taotluste põhjal laekusid
avaldused 104 võistluse korraldamiseks. Vastavalt reglemendile koostatakse võistluskalendri
projekt nendest võistlusteks, kes on tasunud kalendrimaksu 31. oktoobri seisuga. Tänaseks on
tasunud ligikaudu pooled taotluse esitanutest.
Juhatusele edastati ka ühe võistluste korraldajate aktiivi poolt koostatud kiri, kus paluti üle
vaadata kalendritasude maksmise kord. Hetkeolukord näitas, et 105 taotluse esitanutest on
nõuetekohaselt registreerimise tasu tasutud vaid 38 võistluse korraldajat.
Eesti meistrivõistlustest oli juttu ka eelmisel juhatuse koosolekul, kuid kordaks üle. Paigas on
MTB, Treki, BMX ja CX EMV korraldajad ja toimumise kohad. Maanteesõidu korraldaja
leidmiseks ei ole läbirääkimised seni vilja kandnud. Ka ettepanek omistada korraldusõigus 3.
aastaks ei ole korraldajate hulgas huvi tõstnud. Potentsiaalsed korraldajad on veendunud, et täna

enam nõuetekohast 4 päevast maanteevõistlust ei ole võimalik läbi viia EJL poolse 14 000 €
suuruse toetusega. Reaalseks kuluks peetakse 5 000 € päev, 4 päevase võistluse maksumus oleks
20 000 €.
E. Raasuke – Kuna Jaan Toots võttis reservist 15 000 eelarvesse, siis selle seest võtame 6000 €
ära ja anname maanteesõidu EMV korraldajale.
J. Toots – Seega teen ettepaneku reservist 6000 € ära võtta ja lisada maanteesõidu EMV
eelarvesse.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
•

Kinnitada maanteesõidu EMV eelarve 6000 € tõus EJLi reservi arvelt.

•

Tulles vastu mitmete võistluskorraldajate palvele pikendada erandkorras kalendritasu
maksmise aega kuni 30.11.2015. Juhul kui mingisugustel olulistel põhjustel korraldajal ei
ole võimalik registreerimise eest tasuda 31.11. siis jääb veel üks võimalus, kuid sellisel
juhul on tasu kahekordne, mis peab olema teostatud 31.12.2015. Peale seda on kalender
lukus.

6. pp. Muud küsimused.
6.1. pp. Järgmine juhatuse koosolek
OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub 2. detsembril, kell 16.00.

