Eesti Jalgratturite Liit
Juhatuse koosoleku PROTOKOLL nr. 4
Juhatuse koosolek toimus: 08.03.2017. algusega kell 15.00
Asukoht: Pirita Velodroom peamaja II korrus, Rummu tee 3, Tallinn.
Osalesid:
Juhatuse liikmed: Raivo Rand, Hannes Kägu, Madis Lepajõe, Jaan Toots, Enn Veskimägi ja
Sulev Lipp.
Külalised: Rene Mandri, Rein Solnask
Puudusid: Erkki Raasuke, Siiri Visnapuu
Töötajad: Urmas Karlson, Reti Meema
Koosolekut juhatas: Raivo Rand
Protokollijad: Reti Meema, Urmas Karlson
1. Pp. Vandeaudiitorile esitatava juhtkonna esitiskirja allkirjastamine seoses
raamatupidamise aastaaruande auditeerimisega.
KUULATI: Raivo Rand selgitas, et juhtkonna esitiskiri on kõigi juhatuse liikmete poolt juba
digitaalselt allkirjastatud, seega seda teemat koosolekul ei käsitle.
KUULATI: Urmas Karlson andis ülevaate varasematest võlgnikest aastatel 2011 - 2015.
Ettepanek on hinnata lootusetuteks arveteks ja kanda maha kokku 1641,40 eurot.
Seoses sellega on kaks ettepanekut:
1. Ettepanek hinnata 30.12.2016 seisuga laekumata ostjate arved ebatõenäoliselt laekuvateks
kokku summas 1 641.40 eurot.
OTSUSTATI: EJL juhatus otsustas hinnata 30.12.2016 seisuga laekumata ostjate arved
ebatõenäoliselt laekuvateks kokku summas 1 641.40 eurot.
2. Ettepanek kuulutada varem ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud ostjate arvetest
lootusetuteks arveteks ja kanda maha 30.12.2016 kokku summas 1 641,40 eurot.
OTSUSTATI: EJL juhatus otsustas kuulutada varem ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
ostjate arvetest lootusetuteks arveteks ja kanda maha 30.12.2016 kokku summas 1 641,40
eurot.
2. Pp. 2018. aastast rakenduvad muudatused kohtunike tasudes.
Kohtunike kogu ettepanek
EJL KOHTUNIKE PÄEVAMÄÄRAD alates 2018. a. *
Kinnitatud EJL Kohtunike Kogu üldkoosolekul 04. veebr 2017
Kohtuniku kategooria
Päevamäär, €
UCI rahvusvaheline komissar ja rahvuslik eliitkomissar
105
(ENC)
EJL komissar
60
EJL kohtunik
45
EJL abikohtunik
30
* Seoses UCI märgukirjaga 4. jaanuarist 2017 rahvuslikele alaliitudele ja UCI komissaridele,
milles UCI teavitab asjaosalisi UCI rahvusvahelise ja rahvuslike eliitkategooria komissaride
päevamäärade muutumisest alates 01. jaanuarist 2017.a, otsustas EJL kohtunike kogu
üldkoosolek rakendada EJL kalendrivõistlustel eespool nimetatud kategooriate EJL litsentsiga
komissaride ja EJL komissaride, kohtunike ja abikohtunike uut päevamäärade struktuuri

alates 01.01.2018. Päevamäära kehtestamisega viivitamise põhjuseks on anda EK võistluste
korraldajatele lisaaega muutustega kohanemiseks.
KUULATI: Kohtunike kogu esimehe Rein Solnaski sõnul on info läinud välja ka
võistluskorraldajatele ja tagasisidet selles osas pole tulnud.
OTSUSTATI: EJL-i juhatus otsustas uued EJL-i kohtunike päevamäärad aastaks 2018
kinnitada.

3. Pp. EJL kalendrivõistlustel erinevate võistlusdistsipliinide ja -kategooriatega
kohaldatavad
kohtunike kogu miinimumkoosseisud. Kohtunike kogu ettepanek
(punases trükis)
KOHTUNIKE KOGU MIINIMUMKOOSSEISUD EJL KALENDRIVÕISTLUSTEL *
Allikas: UCI võistlusmäärused, Üldmäärused, Lõik IV: Võistluste järelevalve, §2 Kohtunike
kogu. Muudatused punasega.
Maanteesõiduvõistlused, kat
Positsioon/ametikoht
Peakohtunik, UCI komissar
Komissaride paneeli liige (1, 2. ja 3. komissar),
EJL komissar, kohtunik või abikohtunik
Peakohtunik, EJL komissar,
kohtunik või abikohtunik
Peasekretär, EJL komissar,
kohtunik või abikohtunik
Finišikohtunik, EJL komissar,
kohtunik või abikohtunik
Kohtunikud/abikohtunikud trassil autodes
või mootorratastel

UCI, EMV,
3.,
CN
2.
soovituslik
1**

-

-

2

2

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1 kuni
kuni
3
3

0 kuni 2

Maastikurattavõistlused, kat
Positsioon/ametikoht
Peakohtunik, UCI komissar
Peakohtunik
EJL komissar või kohtunik
Peakohtuniku abi,
EJL komissar või kohtunik või abikohtunik
Peasekretär, EJL komissar
kohtunik või abikohtunik
Stardi- ja finišikohtunik, EJL komissar,
kohtunik või abikohtunik
Täiendavad kohtunikud, EJL komissarid,
kohtunikud, abikohtunikud

UCI, EMV,
3.,
CN
2.
soovituslik
1**

-

-

-

1

1

1

1

0 kuni 1

1

1

1

3

2 kuni
3

0 kuni 1

2
0 kuni
kuni
2
4

0 kuni 2

Cyclo-cross`i võistlused, kat
Positsioon/ametikoht
Peakohtunik, UCI komissar
Peakohtunik, EJL komissar
või kohtunik
Peasekretär, EJL komissar
kohtunik või abikohtunik
Finišikohtunik, EJL komissar,
kohtunik või abikohtunik
Kohtunike kogu liikmed, EJL komissar(id)
või kohtunik(ud) või abikohtunik(ud)
Täiendavad kohtunikud, EJL komissar(id),
kohtunik(ud), abikohtunik(ud)

UCI, EMV,
3.,
CN
2.
soovituslik
1**

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
kuni
4

3

0 kuni 2

Trekisõiduvõistlused, kat
Positsioon/ametikoht
Peakohtunik, UCI komissar
Peakohtunik, EJL komissar
või kohtunik
Peasekretär, EJL komissar
või kohtunik
Stardikohtunik, UCI komissar, EJL komissar
Stardikohtunik, EJL komissar või kohtunik
Kohtunik, UCI komissar, EJL komissar
Kohtunik, EJL komissar või kohtunik
Täiendavad kohtunikud, EJL komissar(id),
kohtunik(ud), abikohtunik(ud)

UCI, EMV,
CN
2.
1**

-

-

1

1

1

1**
1**

1
1

4
1 kuni
kuni
3
6

BMX-krossi võistlused, kat
Positsioon/ametikoht
Peakohtunik, UCI komissar
Peakohtunik, EJL komissar
või kohtunik
Peakohtuniku abi,
EJL komissar, kohtunik või abikohtunik
Peasekretär, EJL komissar,
kohtunik või abikohtunik
Stardikohtunik-reastaja, EJL komissar,

UCI, EMV,
CN
2.
1**

-

-

1

1

1

1

1

1

1

kohtunik või abikohtunik
Stardikohtunik joonel (künkal),
EJL komissar, kohtunik või abikohtunik
Finišikohtunik, EJL komissar,
kohtunik või abikohtunik
Täiendavad kohtunikud, EJL komissar(id),
kohtunik(ud), abikohtunik(ud)

1

1

1

1

4
1 kuni
kuni
3
6

* Koossseisude määramisel on arvestatud tõsiasjaga, et UCI, EMV (CN) ning EJL 1. ja 2.
kat.
võistlustustel on kasutusel fotofiniš.
KUULATI: R.Solnaski selgitust tehtavatele muudatustele, milleks
olid nii muudatused UCI määrustiku vastavas artiklis kui ka EJL
võistlusreglemendiga sätestatud võistluste kategooriate käsitlusel.

OTSUSTATI: EJL-i juhatus otsustas kohtunike kogu ettepanekud kinnitada.
4.Pp. EJL koondiste riiete ja autode disainist.
Eesti maanteekoondise koondise riiete selle aasta disain on sarnane eelmise aasta omaga,
erineb vaid sponsorlogode paigutuse poolest. Eesti maastikukoondise riiete lõplik disain
selgub lähiajal peale sponsoritega lepingute sõlmimist. Autode disain on spetsialistide käe all
hetkel veel valmimisel, seda koordineerib juhatuse liige Sulev Lipp.
KÜSIMUS: Miks on koondise vormil domineeriv must värv, kas valge poleks parem valik?
VASTUS: (R.Mandri) Must on domineerivaks tooniks valitud praktilistel põhjustel, kuna
valge määrdub palju kergemini ja ei kesta hooaja lõpuni vastu. Samuti hakkab must rohkem
silma, sest valget kasutatakse teiste riikide poolt rohkem.
ETTEPANEK: (R.Rand) Kas tulevikus võiks koondise vormil kasutada krael ja varukatel
Eesti lipu värve?
VASTUS: (M.Lepajõe) Lipu värve võivad kasutada vaid oma riigi antud aastal konkreetsel
distsipliinil meistriks tulnud ratturid.
ETTEPANEK: (S.Lipp) Edaspidi oleks vajalik broneerida maastikusõidu koondise vormi
rinnale kohad maastikusõidu sponsorite logodele.
OTSUSTATI: EJL-i juhatus otsustas, et koondise vormi rinnapealne koht jääb maastikusõidu
koondise puhul vabaks nende sponsoritele. Rene Mandri, Sulev Lipp ja Raivo Rand kohtuvad
13. märtsil omavahel, et arutada täpsemalt koondiste transpordivahendite ja logode kasutamist
antud hooajal.
5. Pp. 13. märtsil planeeritavast pressikonverentsist
Eesti Jalgratturite Liidu pressiüritus toimub esmaspäeval, 13. märtsil kell 14.00 Pirita
Spordikeskuses (Rummu tee 3, Tallinn).
KUULATI: Urmas Karlson andis ülevaate pressikonverentsi ettevalmistusest.
Pressikonverentsi juhib Delfi sporditoimetuse juhataja Ivar Jurtšenko.
U23 koondise treener Rene Mandri tutvustab Eesti maanteeratturite koondise 2017. aasta
võistluskalendrit, eesmärke ja EMV programmi maanteesõitudes. Ühtlasi demonstreeritakse
uut koondise vormi ja antakse ülevaade noorte talentide programmist, mille eesmärgiks on
leida Kangerti ja Taaramäe tulevasi mantlipärijaid. Kohal on Eesti hetke üks edukamaid

jalgrattureid Tanel Kangert, kes tutvustab enda hooaja plaane ning räägib hetkeseisust peale
Paris-Nice Velotuuri. U23 koondise säravaim sprinter ja Prantsusmaal amatöörklubis sõitev
Karl Patrick Lauk räägib oma hooaja plaanidest. Jalgratturid räägivad, millisteks sõitudeks
koondise rivistuses motivatsiooni jagub ja mis on nende antud hooaja eesmärgid.
Oma hooaja plaane tutvustab ka värskelt loodud Eesti maastikuratturite koondise peatreener
Karmen Reinpõld.
Pressikonverentsi laua taga istuvad: Rene Mandri, Tanel Kangert, Karl Patrick Lauk, Raivo
Rand.
OTSUSTATI: Urmas Karlson kohtub enne pressikonverentsi Ivar Jurtšenkoga ja lepib
pressiürituse teemad täpselt kokku.
6. Pp. Aavo Pikkuusi toetamisest, vajalike rohtude ostmiseks.
Aavo pikkuusi teemal viimase koosolekul otsustati, et on vaja suhelda Raja Apteegi
raamatupidajaga ning vajadusel tehakse EJL-ile eraldi hoiukonto, kuhu saab edaspidi antud
toetused kanda. Asjaga tegeleb juhatuse liige Siiri Visnapuu.
ETTEPANEK: Veel mitte selle tarbeks fondi luua, kuna summad on suhteliselt väikesed ja
võimalik, et mõne kuu pärast katab kulud ka Haigekassa. Edaspidi võiks maksmine toimuda
arve alusel, mille väljastab Raja Apteek ettevõttele või isikule, kes on valmis makse
sooritama. Tänase seisuga on arvete tasujaid neljaks kuuks, 4 x 360€. Tasuma arveid on
valmis EOK, Kultuuriministeerium, Rein Kirsipuu.
OTSUSTATI: Enn Veskimägi uurib järgi, millal lülitatakse Pikkuusile vajalik ravim
Haigekassa poolt toetatavate ravimite nimekirja.
OTSUSTATI: Fondi ei ole mõistlik luua. Urmas Karlson suhtleb personaalselt toetajatega ja
jälgib, et iga kuu ravim oleks arvega/toetajaga kaetud.
7. Pp. Muud küsimused
7.1. Pp. Treki seisukord
KUULATI: Juhatuse liige Enn Veskimägi rääkis kohtumisest peaminister Jüri Ratasega, kes
oli Pirita Velodroomi ja treki uuendamisest väga huvitatud. Peaminister soovib saada EJL-i
juhatuse toetuskirja antud temaatikal.
OTSUSTATI: EJL-i juhatus otsustas, et juhatuse liige ja trekiga tegeleva töögrupi esindaja
Erkki Raasuke teeb toetuskirja põhja märtsi kolmandaks nädalaks valmis ja teised juhatuse
liikmed lisavad sinna omapoolsed ettepanekud, allkirjad.
7.2. Pp. EMV korraldamisega seonduv
KUULATI: Maanteekoondise treener Rene Mandri tegi ettepaneku, et EJL võiks välja
töötada EMV korraldamisega seotud kriteeriumid/eeskirja võistluskorraldajatele, et tagada
meistrivõistluste tase.
OTSUSTATI: EJL-i juhatus otsustas, et juhatuse liige Sulev Lipp töötab järgmiseks juhatuse
koosolekuks välja EMV korraldamisega seotud kriteeriumid/eeskirja.
7.3. Pp. Järgmised juhatuse koosolekud
OTSUSTATI: Järgmised EJL-i juhatuse koosoleku ajad on järgnevad:
•
19. aprillil kell 13.00 Asukoht: Peterburi tee 2f, Tallinn AS Ehitusfirma Rand ja
Tuulberg.
•
25. mail kell 13.00 Ülemiste Hotell
•
26. juunil kell 14.00 Lähte Spordihoones (kell 10.00 ühistreening)

