Eesti Jalgratturite Liit
Juhatuse koosolek nr. 31.
Juhatuse koosolek toimus: 24.08.2016. algusega kell 16.00
Asukoht: AS Standard, Marja 9, Tallinn
Osalesid
Juhatuse liikmed: Jaan Toots, Enn Veskimägi, Jaan Kirsipuu, Madis Lepajõe, Raivo Rand,
Puudusid: Erkki Raasuke, Väino Kaldoja.
Töötajad: Urmas Karlson, Reti Meema.
1.

Pp. „ Team Vänt Jalgrattaklubi„ liikmeksastumise avalduse läbivaatamine ja
vastava otsuse tegemine.

17. juunil laekus EJL-i avaldus palvega liidu liikmeskonda vastu võtta uus liige.
Ettepanek: Otsustada klubi vastu võtta EJL-i liikmeskonda.
EJLi- liikmeskonnas on hetkel 62 liiget. Positiivse otsuse korral hakkab kuuluma liitu 63
liiget.
Avalduse info:
Palume vastu võtta Eesti Jalgratturite Liitu. Kohustume täitma liidu põhikirja.
JURIIDILISE ISIKU NIMI: TEAM VÄNT Jalgrattaklubi
KONTAKTISIK: Mart Vainre
JURIIDILISE ISIKU AADRESS: Orase 7-4, Tallinn, Harju maakond, 10314
KONTAKTTELEFON: 56649702
KODULEHT: https://www.instagram.com/teamv2nt/
E-POSTI AADRESS: teamv2nt@gmail.com
KLUBI LIIKMETE ARV: 9
AVALDUSE ESITAJA NIMI: Mart Vainre
AMET: Juhatuse liige
KUUPÄEV: 17.06.2016
Team Vänt jalgrattaklubi juhatuse esimees Mart Vainre andis ülevaate klubi senisest
tegevusest ja eesmärkidest.
Klubisse on koondunud linnarattast väljakujunenud fikseeritud ülekandega ratastel sõitu
harrastavad ratturid. Tegemist on maailmas uue ja järjest suuremat populaarsust koguva alaga,
mis on alguse saanud USA suurlinnade rattakulleritest. Alal korraldatakse mitmeid erinevaid
võistlusi linnatänavatel, millest populaarsemad on kriteeriumid ja linnaorienteerumised.
Klubi Team Vänt on sellel alal on korraldanud Eestis ka mitmeid rahvusvahelisi võistlusi.
KÜSIMUS: Kui palju on klubi poolt korraldatavate võistlustel osalejaid?
VASTUS (M.V.): Suurimal võistlusel Leg Days oli võistlejaid 40 (neljast erinevast riigist).
KÜSIMUS (M.L.): Klubi suund ja eesmärgid on väga õiged ja tervitatavad, kuna tegeletakse
täiesti uue sihtrühmaga. See on hea võimalus tuua noori spordi ja klubilise liikumise juurde.
Kui palju liikmeid klubil hetkel on ja kas on eesmärk seda arvu suurendada?
VASTUS (M.V.): Hetkel kuulub klubisse 9 liiget, aga potentsiaali suurenemiseks on, sest
igapäevaselt teeb liikmetega sporti kaasa palju fänne ja nö kaasa sörkijaid. Paljud ei näe mõtet
liituda, sest suurtel võistlustel pole soovi osaleda. Sporti tehakse hobikorras.
KOMMENTAAR (R.R.): Tulevikus peaks see olukord lahenema, kuna EJL-il on plaanis teha
litsents ka hobiratturitele.

KOMMENTAAR (M.L.): Tulevikus võiks mõelda klubi nime muutmise peale, hetkel ajab
segadusse nimes esinev eesti ja inglise keelne nimi samal ajal.
OTSUSTATI: Kõik juhatuse liikmed olid uue klubi vastu võtmise poolt. Team Vänt
Jalgrattaklubi on EJL-i 63. liige.
2. Pp. Ülevaade 2016. aasta eelarve täitmisest seisuga 10 august 2016.
KUULATI: EJL-i peasekretär Urmas Karlson andis ülevaate liidu eelarve täitmisest.
Eelarvest:
Tulud perioodil: 278 034 €.
Kulud perioodil: 271 954 €.
Raha arvel koos reserviga 69 971 €.
2016.a. laekunud tulud – kulud: 6 080 €.
TULUD
1. Riiklik toetus
2. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus
3. Kultuurkapitali toetus
4. Hasartmängumaksu nk. toetus
5. Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Audentese treener
6. Liikmemaksud
7. Võistluste registreerimismaks
8. Litsentside müük
9. Osavõtumaksud kohtunikud
10. Kindlustused
11. Klubide, sportlaste osalemistasu
12. Muud finantstulud
13. Reklaamitulud
14. Sihtotstarbelised muud toetused
15. Auhinnarahad
TULUD KOKKU jooksval aastal

2016
55 300
80 542
40 000
10 000
6 000
12 000
10 000
20 000
3 000
5 000
1 900
58 000
12 000
0
313 742

Täitmine 10.08.16
97 308
50 675
29 000
5 831
3 071
5 040
6 060
8 242
10 625
3 140
4 615
11 591
25 804
15 050
1 982
278 034

Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv)
RAHA KASUTADA KOKKU

63 891
377 633

63 891
341 925

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 jooksval aastal

2016
36 000
10 300
12 378
93 300
23 000
18 000
155 519
400
346 519

Täitmine 10.08.16
32 353
2 209
8 369
107 830
14 838
9 000
96 822
534
271 954

Tulud – Kulud, jooksva aasta
Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga

-32 777
31 097

6 080
69 971

RESERV
1. Reserv sihtotstarb. aasta sp. projektidele
2. Reserv järgmisteks aastateks
Kokku

Jääk 2015
0
37 980
37 980

2016
22 000
41 856
63 856

2017
0
41 897
41 897

Detailne eelarve Lisa 1
Ettepanek: Võtta info teadmiseks.
KÜSIMUS (R.R.): Mis on saanud sponsorrahadega? Miks pole eelarves hetkeseisuga
laekunud Silberauto ja Jetoili sponsorrahasid?
VASTUS (U.K.): Jetoil pole hetkel arveid tasunud, arved on välja saadetud. Tuleb uuesti üle
helistada. Silberauto on ootel, maksmine on jaotatud kolme perioodi, tuleb veel Kaldojaga
eraldi rääkida.
ETTEPANEK (R.R.): Jaan Toots räägib Silberauto sponsorlepingust ise. U23 koondise
rahastamine on hetkel lahtine, kuna mõningad sponsorrahad pole veel laekunud. Oleks vaja
konkreetset teadmist, kas lubatud rahad tulevad. Kui ei tule, siis saab hakata kohe otsima uusi
lahendusi.
KUULATI (U.K.): Riigi poolne toetus liidule on hetkel rahuldav, EOK toetused jätkuvad.
Septembrist sõlmitakse uus leping EOK-ga, mis peaks katma mingil määral puudujäägid.
Uues lepingus EOK-ga on sees vaid 600 euro suurune toetus, mis on mõeldud otseselt
treenerile. 600 eurot peaks liit teistest vahenditest juurde leidma.
KUUALTI (J.K.): EOK kaotab toetuste maksmisel edaspidi koefitsiendid ja seoses sellega
ühtlustatakse iga-aastased toetused.
KÜSIMUS (E.V.): Kas olümpial saavutatud Gert Kanteri 7. koht ja Rein Taaramäe 9. koht on
sama koefitsiendiga tasustatud?
VASTUS (U.K.): Need kohad on sama koefitsiendi järgi toetatud.
KÜSIMUS (J.T): Milline on seis Kultuurkapitaliga?
VASTUS (U.K.): Aastase lepingu toetus Kultuurkapitalilt on 40 000 eurot. Sellest on
laekunud 20 000. Täiendavalt on esitatud taotlusi, millele on positiivne vastus 15 000 euro
ulatuses, millest 9000 eurot on laekunud.
OTSUSTATI: Juhatus võttis info teadmiseks.
3. Pp. Kultuuriministeeriumi täiendava 20 000 €. toetuse jaotuse kinnitamine
noortespordiga tegelevate klubide vahel.
16.03 toimunud juhatuse koosolekul kinnitati Kultuuriministeeriumi poolt liidule eraldatud
noortespordi toetuse jaotus klubidele summas 12 377€.
Mai algul rahuldas Kultuuriministeerium Liidu poolt esitatud taotluse täiendava toetuse
saamiseks, eraldades lisaks tegevusprojektidele 42 000€. 18.05.16 toimunud juhatuse
koosolekul otsustati jagada laekunud rahast noortespordiga tegelevate klubide vahel 20 000€
Ettepanek on jagada toetus vastavalt noortespordi rahastamise juhendile, mis on juhatuse
poolt kinnitatud 07.01.2015.
Täiendav toetus noortespordiga tegelevatele klubidele:
Riiklike noorte tippspordi toetuste jaotus 2016. aastaks.

Jrk. Registrinr. Klubi
1
80297681 Kalevi Jalgrattakool
2
80172726 CFC Spordiklubi

I
jaotus
(kinnitatud)
2 798
1 695

Täiendav
jaotus
4 520
2 740

Raha
kokku
7 318
4 435

3

80171187

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

80072321
80083879
80138356
80112121
80189715
80113600
80016469
80219296
80042449
80098487
80302821
80084620
80327494
80298901
80045347
80257730
80172465
80301081
80178611
80166281
80084034
80057496

Nõmme Rattaklubi
Tartu
Ülikooli
Akadeemiline
Spordiklubi
Pärnu Kalev SK
Viljandi Rattaklubi
Rein Taaramäe Rattaklubi
Jõhvi Rattaklubi
SK Rakke
JSK Vooremaa Centrum
Haanja Rattaklubi
JK Viko
SJK Viiking
Kuusalu Rattaklubi
Tartu SK Velo
Peloton
Cosmos Sport
Narva Temp
Janek Tombaku Rattaklubi
Raplamaa RK KoMo
Rakvere Rattaklubi Siplased
JK Freedown
Porter Racing
Pärnu Jalgrattaspordiklubi Rave
Eesti Jalgratturite Liit

MAANTEE
MAASTIKURATTASÕIT
TREKK
BMX
EJL JUUNIORIDE KOONDIS
Kokku

1 523

2 461

3 984

1 301

2 103

1 080
789
477
417
364
353
329
316
182
131
130
99
75
74
68
63
44
34
22
13

1 746
1 275
770
673
587
571
533
511
293
212
211
159
121
119
110
102
70
56
35
22

3 404
2 826
2 064
1 247
1 090
951
924
862
827
475
343
341
258
196
193
178
165
114
90
57
35

12 377

20 000

32 377

16 189
8 094
6 071
2 024
32 377

Ettepanek: Kinnitada toetused noortega tegelevatele klubidele 2016 aastaks, kogusummas
32 377€
OTSUS: Vastu võtta.
4. Pp. Ettepanek Kultuuriministeeriumi täiendava tegevustoetuse 18 000€ jaotamiseks
maantee ja maastikusõidu spordiprojektide vahel.
Eelmisel juhatuse koosolekul 18.05.16 otsustati Kultuuriministeeriumi täiendava toetus 42
000€ eraldad noortespordi arendamiseks klubidele 20 000 eurot ja juunioride koondisele
täiendavalt 4000 eurot. Ülejäänud 18 000€ jääb reservi, vajadusel otsustatakse kasutamine
järgmisel koosolekul.
Ettepanek on täiendavalt eraldada;
1. Maanteesõidu EM-l Prantsusmaal osalemiseks 2000€ ( Kokku eelarve 10 000€ )
2. Maanteesõidu MM–ist osavõtt 9 000€ ( Kokku eelarve 15000€ )
3. Martin Loo võistlusreisideks 3 000€

4. Noorte kuini 16 aastaste osalemiseks EM-l Austrias 2000€ ( eelarves 1500€ Kulka
toetus, Kokku eelarve 3500€ )
5. Euroopa maastikumaratoni meistri Peeter Pruusi kulude katmine ala
maailmameistrivõistlustel Prantsusmaal osalemisel 2000€.
Ettepanek: Kinnitada Kultuuriministeeriumi täiendava tegevustoetuse jaotus.
KÜSIMUS: Kuidas on jaotatud töökorraldus koondiste ja treeneritega?
VASTUS (J.K.): Jaan Kirsipuu tegeleb MM-iga ja Rene Mandri EM-iga.
KOMMENTAAR (U.K.): Noorte kuni 16. aastaste EM on
juba ära toimunud.
Individuaalsõitudes oli parim Markus Pajur 6. kohaga. Peaksime otsustama, kuidas kulusid
kompenseerida.
5. Pp. Vahekokkuvõte 13.04.2016 loodud võistlussüsteemi uuendamise töögrupi
tegevusest.
Juhatuse poolt kinnitati töögruppi 1 Raivo Rand; 2. Indrek Kelk; 3. Johannes Jõgi; 4. Kaido
Juurik; 5. Jaanus Prükkel; 6. Rene Mandri; 7. Allar Tõnissaar. Töögrupi moderaatoriks
kinnitati Tiit Pekk ja protokollijaks Kaja Malts.
Kokku on tuldud ja rühmatööd tehtud 6 korral: 04.05, 18.05, 14.06, 29.06, 13,07 ja 24.08.
Lisandub grupiliikmete kodutöö.
24.08 toimunud koosolekul valmib lõppdokument mida siis võib esitleda järgmisel juhatuse
koosolekul.
Vahekokkuvõttena võib esitleda veel lõplikult viimistlemata lõppdokumendi eelnõud, kus on
käsitletud kõiki võistlustega seotud,
arutluse alla olnud valdkonnad: Litsentsid ,
võistluskalendrisse registreerimine, reiting ja tasud.
Lõppdokumendi eelnõu:
Töögrupi juht Tiit Pekk andis ülevaate lõppdokumendist ja ettepanekutest.
Töörühma lõppdokument (tööversioon)
Üldine kommentaar:
Mistahes muudatuste sisseviimine ei käi üleöö. Oluline on esitatud ettepanekute põhjal kokku
leppida, mida EJL teeb ja mida ei tee ning seejärel jõuda juurutuskavani, mida toetab
temaatiline kommunikatsioon. Näiteks nii litsentsiomanikele pakutavate soodustuste osas
sobivate koostööpartnerite leidmine ja tingimuste kokkuleppimine kui ka hobiratturi
litsentsiomanikele tehtavate eelistuste sisseviimine erinevatel rahvaspordiüritustel (kas siis
eraldi stardikoridor või üleüldse starti lubamine) vajab aega. Aga suund tuleb võtta juba täna.
Igal juhul vajab kaasajastamist EJL koduleht
1. EJL kalendri koostamise alused
•

•

Lähtekoht: EJL kodulehel olevast kalendrist on mistahes tasemel rattasõbral võimalik
leida infot Eestis toimuvate jalgrattasõiduga seonduvate ürituste kohta, s.t. EJL
registreerib kalendrisse huvitatud rattavõistlused (sh. omab selleks piisavalt tööjõudu)
Kalendri vaatamiseks saab huviline kasutada erinevaid filtreid sobivate ürituste
leidmiseks
• Distsipliin (maantee, MTB, cyclo, trekk, BMX)
• Distsipliini alamjaotus (maantee - grupisõit, eraldistart, kriteerium, tuur; MTB
- XCO, maraton, talikross jne)

Kategooria (1 - 3, EMV eraldi välja toodud)
Vanuserühma filter (jaotus …)
Kuupäev (kuu või vabalt valitud periood kalendris)
Geograafiline (maakond)
Eri kategooriate võistlustel on erinevad kalendritasud
EJL peab enne 2017 hooaega kindlasti leidma võimaluse uuendada kodulehel
vähemalt kalendri tehnilise lahenduse
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

2.

Korraldaja vaade
Turunduslik
EJL kalendris olemine on omaette kvaliteedimärk
EJL kalender on tugev turundusplatvorm kõigile rattasõpradele, sest see on #1 info
otsimise koht - motivatsioon mistahes üritusele enda registreerimiseks EJL-s
Tehniline
EJL tagab korraldajale tasemel kohtunik(ud) vähemalt 1-2. kat võistlustele, kes
aitavad oma kogemuste läbi ürituse korraldustaset tagada;
EJL loob ja jagab ligipääsu korraldajate intranetile, leidmaks piirkonna kohtunikke,
koolitatud vabatahtlikke, turvajaid, varustus, checklistid jne
EJL tekitab ja jagab korraldajale abivahendiks nn korraldaja kontrollnimekirja, mida
mitte unustada üritust korraldades
EJL võimaldab kasutada juba hangitud tehnilisi vahendeid jm seadmeid (et vähendada
korraldaja rendikulusid)
EJL viib korraldaja kokku liikluslahenduste partneriga, kel omad erimärgid olemas
EJL aitab lubade jm taotlemisel
EJL kalendris olemisega kaasneb vastutuskindlustus, omaette tagatis korraldajale;
Täiendused tänasesse EJL võistluste kategooriate süsteemi

•
•
•
•

Praegu on probleem, et I kat. võistlusi on liiga vähe ja III kat. võistlusi liiga palju.
Kategooriad on kõikidel EJL võistlusaladel (maantee, trekk, MTB, BMX) kokku 4
(samas nt. trekil võib olla vähem)
Reitingupunkte annavad kõik võistlused vastavalt kategooriale
Reitingus saavad osaleda ratturid kes omavad EJL litsentsi, samas ei keela litsentsi
puudumine madalama kategooria võistlustest ja muudest kalendris registreeritud
üritustest osavõttu.
EMV olümpiaaladel eraldi koefitsente pole, punkte jagatakse vastavalt punktitabelile
1. kategooria sõidud on ainult EJL sportlase litsentsi omavale ratturile, auhinnafond
üle
1000€;
2. kategooria sõidud on avatud kõigile osalejatele, rahaline auhinnafond 500 - 1000€
vahel. (ühele vanuserühmale sellest maksimaalselt 50% juhul, kui üritus toimub
mitmele vanuserühmale)
Hobiratturi
litsentsiga
ratturid
koguvad
osaluspunkte;
3. kategooria sõidud on avatud kõigile osalejatele, starditakse koos. Rahvaralli, osavõtt
on kõigile, pole piiranguid. Hobiratturi litsentsiga ratturid koguvad osaluspunkte;
Cyclo-cross, BMX ja trekivõistlused ei saa olla 3. kategooria.
3. kategooria võistlustel piisab ka EJL poolt määratud tehnilisest delegaadist, kes
abistab/annab nõu korraldajale.

3.

Täiendused tänasesse EJL reitingusse

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

4.

Reitingupunkte saab ainult EJL kalendris olevatel üritustelt
Reitinguarvestust peetakse vaid litsentsiomanikele (osaluspunkt hobiratturi
litsentsiomanikule)
Punktiarvestus toimub alates juuniorklassist (18), noortele eraldi arvestust ei peeta
(tänane seis: osaluspunktid alates 14 a. ja reitingupunktid alates 16 a.)
Naistele koostatakse eraldi finišiprotokolli ja peetakse eraldi reitingut
Hooaja jooksul arvestatakse N (nt. 12) parimat punktisummat
Hobiratturist edasi järgmisele tasemele, ehk vanusegruppi on võimalik tõusta, kui
kogutakse vähemalt 8 punkti antud distsipliinil jooksva aasta jooksul, ehk MNT
litsentsi saab lunastada ainult MNT sõitudelt osaluspunkte korjates jne.
Punkte jagatakse ainult neil sõitudel, kus stardigrupid on moodustatud vastavalt
sportlase tasemele, ehk hobiratturid ja ilma litsentsita ratturid peavad startima
tagumistest stardigruppidest
Riigi koondises osalemise eest jagatakse samuti reitingupunkte - maantee
ühepäevasõitudel 10p või mitmepäevasõitudel 20p., mtb võistlustel vastavalt sama arv
punkte. BMX ja Trekk on veel koostamisel;
UCI sõitudel teenitud punktid korrutatakse kümnega
Eesti kalendrivõitluste (EK) puhul on I, II ja III kategooria ja neil kehtivad
koefitsiendid vastavalt 1; 0,6 ja 0,4 millele omakorda liidetakse koefitsiendipunktid
vastavalt osavõtjate arvule (vt. temaatilist tabelit)
EK puhul soovitame lisaks väärtustada suuremaid traditsioonidega võistlusi ja
vastavalt sellele arvutada koefitsiendid (kategooria + startijate arv)
Kriteeriumid tõstaks eraldi kategooria alla, kuna hetkel on need 2 kat. võistlused ja
osalejaid on vähe ehk võitja saab vähe punkte võrreldes näiteks 3 kat. rohkearvulise
rahvasõiduga.
Peetakse ka klubide arvestust. Kui individuaalarvestuses läheb kirja nt 12 parimat
summat, siis klubidel kõikide oma sõitjate punktid.
Peetakse arvestust ka parimale hobiratturite klubile ja hobiratturile nii maanteel kui
maastikul. Klubi peab olema registreeritud EJLis ja litsentseeritud hobirattur teenib nii
endale
kui
klubile
osaluspunkte.
* Tabelis toodud koefitsendid ja kategooriad käivad MNT & MTB kohta.
Hobiratturite kaasamine

Töörühm peab vajalikuks juurutada EJL hobiratturi litsents, kaasates seeläbi laiemat hulka
rattaspordihuvilisi.
• Litsentsi saab hankida iga rattasõber läbi oma klubi (kes peab olema EJL liige);
• Litsentsil on aastamaks (samas hinnakirjas kõigile ka hobiratturile v.a. noored)
• Ettepanek kõigile plastik litsentsid !
• Hobiratturi litsentsiga kogutakse vaid osaluspunkte (distsipliinide kaupa eraldi maantee, MTB jne);
• Kogudes antud distsipliinis jooksva aasta jooksul vajaliku hulga osaluspunkte (nt. 8),
on võimalik tõusta vanuserühma litsentsini;
• Kui litsentsiomanik lõpetas hooaja vanuserühma ratturina, siis on tal õigus sealt ka
järgmisel hooajal alustada/jätkata.
• Litsents tuleb uuesti taotleda, kui rattur ei osale EJL võistlustel 3 aastase perioodi
jooksul.
Miks peaks hobirattur EJL litsentsi võtma?

Soodustused EJL partnerite juures (elu- ja varakindlustus, reisipartner, rattapoed,
kütus, juurdepääs erialastele treeningsüsteemidele jne);
• Eelis stardikoridori valikul, alates hetkest X the saavad teatud stardigruppidesse vaid
mistahes EJL litsentsiomanikud (vaikimisi stardijärjekord: eliit, hobirattur, ilma
litsentsita);
• EJL hakkab pidama eraldi klubide arvestust hobiratturite arvestuses, mis arvestab mh
ka uute litsentside hulka hooajal), klubidevaheline punktisüsteem motiveerib klubisid
liituma EJL-ga
• Kodulehel on välja toodud jooksev seis litsentsimaksudest laekunud summadest
(hobirattur tunnetab oma panust rattaspordi arengusse, samuti kalendrimaksude
jooksev seis)
5. Ettepanek EJL kalendritasudeks
•

Tänane seis

Töörühma ettepanek
Reg tasu Koefitsent vastavalt
Auhinnafond
tasuliste osalejate arvule,
Kuid mitte rohkem kui 450€
EMV

Vastavalt reglemendile

EMV mitte OM alad 50

0,20€

500€

1 kat

50

0.20€

1000€

2 kat

50

0,20€

500€

3 kat

50

0,20€

-

KÜSIMUS (M.L.): Töörühma töö väärib tunnustamist. Mis eesmärk on sellel punktil, kus on
kirjas, et võistluskorraldaja ei pea tingimata olema EJL-i liige? Kuhu kategooriasse panna nt
matkad ja muud taolised üritused?

VASTUS (T.P.): Antud punkt sätestab eelkõige selle, et 3. kategooria võistluse korraldaja ei
pea ilmtingimata olema EJL-i liige. Eesmärgiks saada rohkem kalendrimaksu, klubide arvu
suurendamine jõuga pole omaette eesmärk. Kindlasti on suur tõenäosus, et mõned klubid
tahavad tulevikus liiduga liituda. Matkad ja sarnased rattasporti propageerivad üritused
lähevad ka tulevikus 3. kategooria alla, millel pole erilisi piiranguid, vaja vaid saata EJL-i
delegaat võistlusele.
KÜSIMUS (J.K.): Kuidas saavad punkte koondisesse kuuluvad ratturid, kes võistlevad
väljaspool Eestit? Hetkel tekitab see probleeme, kuna klubid ei taha sportlasi välissõitudele
lasta, sest punkte reitingtabelisse saadakse kohalikelt võistlustelt.
VASTUS (R.R.): Edaspidi saavad koondiste ratturid ka Eestit esindades välisvõistlustelt
reitingtabelisse punkte.
KÜSIMUS (J.K.): Kas on ikka mõistlik, et 14. aastased ja 16. aastased saavad reitingtabelisse
punkte? Kas ei võiks saada osaluspunkte?
VASTUS (U.K.): Hetkel käib noorte spordi rahastamine sportlaste võistlustel osalemistel
kogutud punktide eest.
VASTUS (R.R.): Antud teemat võib arutada edaspidi, kui mõned esialgsetest ettepanekutest
on juba ellu viidud.
OTSUS: Urmas Karlson saadab augusti viimasel nädalal treeneritele, treenerite nõukogule,
kohtunikele, kohtunike nõukogule välja lõppdokumendi ja reitingutabeli ettepanekuteks ja
kommenteerimiseks. Kõigil osapooltel on 2 nädalat aega dokumenti kommenteerida ning
ettepanekuid arutatakse järgmisel juhatuse koosolekul.
6. Pp. 2016 hooaja lõpuürituse ja üldkoosoleku läbiviimise aja kinnitamine.
Tavapäraselt on võistluskooaja pidulik lõpuüritus toimunud detsembri esimesel poolele.
Käesoleval aastal võiks üritust planeerida ajavahemikule 14. – 16. detsember (kolmapäevreede).
Viimasel üldkoosolekul oli ettepanek viia piduliku lõpuüritusega samaaegselt läbi ka
valimiskoosolek. Sellisel juhul peaksime hakkama mõtlema valimisreglemendi koostamisele.
Ettepanek: Arutada milline oleks ürituste sobivaim läbiviimise aeg ja koht. Arutada, kas oleks
võimalik valimisreglemendi aluseks võtta EOK vastav dokument ja seda vajalikul määral
kohandada.
Lisa 2 EOK valimisreglement.
KÜSIMUS (J.T.): Kas on juba teada uutest kandidaatidest, kes seatakse üles järgmisel, sellel
aastal toimuval valimiskoosolekul. Teatavasti on vähemalt neli juhatuse liiget teatanud soovist
järgmisesse juhatuse koosseisu mitte kandideerida.
VASTUS (M.L.): Konkreetne ettepanek presidendi kohale on tehtud Raivo Rannale.
VASTUS (R.R.): Läbirääkimised uute juhatuse liikmete kandidaatidega käivad. Samuti
käivad läbirääkimised presidendi kandidaatidega.
ETTEPANEK: Hakata võtma pakkumisi ürituse võimalike asukohtadega
OTSUSTATI: EJL-i üldkoosolek ja hooaja lõpuüritus toimuvad 9. novembril.
7. Pp. Muud küsimused.

7.1. Järgmise juhatuse koosoleku aeg.
OTSUSTATI: Järgmine juhatuse koosolek toimub 21. septembril kell 16.00 aadressil Marja
9, peale EM-i.
7.2. ETTEPANEK (E.V.): EJL võiks teha EM-ile Riho suunale ja Enn Veskimäele
akrediteeringu. Registreerimine kestab 5. septembrini.
7.3. EJL stipendiumi konkurss.
KUULATI: Urmas Karlson andis ülevaate stipendiumi konkursist. Eesti Jalgratturite Liit
kuulutas oma kodulehel ejl@ejl.ee 25.05.2016 välja II poolaasta stipendiumikonkursi. EJL
stipendium eraldatakse jalgrattaspordi arendamisega seotud isikutele ja endistele
jalgrattasportlasele, eesmärgiga toetada õppe- ja loomingulist tegevust.
1 stipendium 5000 €
1 stipendium 5000 €
Konkursil osalemise taotluste esitamise tähtaeg oli 1.08.2016. a. Taotlused koos cv-ga saadeti
postiaadressile Tondi 84, Tallinn ja e-mailile ejl@ejl.ee.
Ettepanek: Kinnitada stipendiumid õppe- ja loominguliseks tegevuseks 2016. II poolaastal
järgmiselt: 5000 € Kaja Malts, 5000 € Kaja Remmelgas.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Kinnitada järgmised stipendiumid õppe- ja loominguliseks tegevuseks 2016. II
poolaastal: 5000 € Kaja Malts, 5000 € Kaja Remmelgas.

