EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Koosolek toimus 8. märtsil 2017. aastal Pirita Spordikeskuses aadressil Rummu tee 3, Tallinn,
algusega kell 17.00 ja lõpuga 19.00.
OSALESID:

36 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget
5 EJL juhatuse liiget
5 külalist
(registreerimislehed lisatud)

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale.
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 02.03.2016 ja saadetud
välja kõikidele EJL-i liikmetele 11. märtsil, 14. märtsil ja 15. märtsil 2016.
Üldkoosoleku avas ja seda juhtis EJL-i president Raivo Rand.

Registreerimislehtede põhjal saab öelda, et 60-st EJ-i kuuluvast liikmesklubist oli kohal 36, mis
moodustas 70 %, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
R. Rand tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks EJL-i sekretäri Reti Meema.
Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
R. Rand tegi ettepaneku valida üldkoosoleku häältelugejaks üldkoosoleku külalised Rein
Solnaski ja Arbo Aasoja. Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
R.Rand tutvustas üldkoosoleku päevakorda:
1. EJL 2016. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine;
2. EJL tegevus:
2.1. EJL president / Raivo Rand
2.2. EJL peasekretär / Urmas Karlson
3. Kaasesitajad:
3.1. Maanteesõidu koondis / Rene Mandri
3.2. Maastikusõidu koondis / Heiki Lomp
3.3. BMX koondis / Jaan Veeranna

3.4. Võistluste korraldus / Allar Tönissaar
3.5. Kohtunikud / Rein Solnask
4. EJL audiitori aruande kuulamine.
5. 2016 aasta majandusaruande kinnitamine.
6. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2017 ja 2018.
7.

2017. a. eelarve kinnitamine

Üldkoosolek oli ükshäälselt päevakorra kinnitamise poolt.
Päevakorrapunkt nr. 1
EJL 2016. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine;
EJL-i peasekretär Urmas Karlson andis ülevaate 2016. aasta tegevusaruandest ja
raamatupidamise aastaruandest. Kõigile klubidel oli võimalik dokuemntidega enne üldkoosoelkut
täpsemalt tutvuda. Lisatud manusena.
OTSUSTATI: Üldkoosolekul osalejad oli üksmeelselt 2016. aasta tegevusaruande ja
raamatupidamisaruande kinnitamise poolt.

Päevakorrapunkt nr. 2
EJL-i tegevus
2.1. EJL president / Raivo Rand
Uus EJL-I uhatus on 3 kuu jooksul koos käinud neljal korral. Üks juhatuse koosolekutest on
toimunud Tartus, kus kohtuti Tartu VELO SK Tähtvere sisehalli ja edasiste plaanidega. Samuti
kohtuti Tartu linnapea Urmas Klaasiga ning räägiti rattaspordi toetamisest Tartu linnas. Sellest
aastast on EJL loobunud raamatupidaja ametikohast ning ostab raamatupidamisteenuse sisse.
EJL-i juhatus võttis viimasel juhatuse koosolekul vastu otsuse maha kanda..
Sellest aastast on EJL-i eelarve tulu-kulu põhine, mis peaks ühtima raamatupidamusliku
aruandega.
Selle aasta eelarve on väga pingeline,, vaja leida lisasponsoreid. Uuteks sponsoriteks sel aastal on
SCAINIA ja SCODA, kes on uueks autopartneriks. Skoda tagab tasuta autohoolduse EJLtranspordivahenditele, tagastakse saateautod EMV-le Balti Keti Velotuuril.

Tegevust alustas Eesti Maastikuratta koondis. Eesti Meistrivõistlsued maanteerattasõidus
toimuvad sel aastal Lõuna-Eestis Lähtel, organiseerijaks Rne Mandri, juhatuse poolt koordineerib
Sulev IPP.
Juhatus on prioriteediks võtnud Pirita Velodroomi arenduse. Vana trenni ei ole mõistlik
parandada, eesmärgiks täiesti uue treki ehitus. Sel teenal on kohtutud kultuuriministriga, Tallinna
linna esindajatega ning peaministriga.
Euroopa Jalgrattaliidu kongress valis EJL-i juhatuse liikme Madis Lepajõe juhatuse liikmete
hulka, mis on Eesti ratatspordile suur tunnustus.
Kohtutud on naaberriikide (Läti, Leedu, Soome) jalgrattaliitude presidentidega. Idee on
korraldada ühised trekivõistlused. Leedu, Läti ja Balti Ketti Velotuuri korraödajad kohtuvad
märtsis Riias, et arutada koostööd.
Koostamisel on Eesti Meistrivõistluste võistluste korraldamiseks standard.
Päevakorrapunkt nr. 3
3.1. Maanteesõidu koondis / Rene Mandri
2016. aasta hooaeg oli meie ratturitele pigem edukas. Eraldi võiks välja tuua Peeter Pruusi esimene koht Euroopa
Meistrivõistlustel ning tema abi maanteekondisele grupisõidus Euroopa ?
Samuti võib rahul olla TTanel Kangerti 9. kohaga Rio olümpial. Mihkel Räim saavutas Tour of Estonial 3 koha,
Silver Mäoma Balti Keti velotuuril?, Aksel Nõmmela ?
U23 koondise 2016. aasta hooaeg ebaõnnetus, soovitud punkte kokku ei saadud. Euroopa edetabelis jäädi hooaja
lõpul 13. kohale. Tour de Lavienile ei pääsetud, puudu jäi 1 punkt..
Paraolümpial näitas head sooritust Mari-Liis Juul, kes saavutas 8-9 koha. Cyclo Crossis seenioride vanuserühmas on
meil ette näidata naistest Euroopa meister Tea Lang?
Tanel Kangert oli hooaja lõppseisuga Euroopa edetabelis 74. kohal. Martin Loo maailmareitingu järgi 20 kohal.
Juunioride vanuserühma tase on hetkel pigem nõrk, eelmisel hooajal tuli üle U23 gruppi vaid 1 sportlane. Uute
andekate noorte ratturite leidmiseks on käivitatud NOORTE TALENTIDE programm, mida juhivad Rene Mandri ja
Anri Lebedev. Mõeldud 15-16 aastastele poistele/tüdrukutele.
KÜSIMUS: (J-Jõõgi) Mis teeb programmi edukaks või mitte edukaks?
VASTUS: (R.Mandrii) Tegelist on pikaajalise projektiga ehk tulemusi võib olla näha alles pikema aja pärast.
Patrooniks on Tanel Kangert. Esmalt tuleb välja valida 1-2 potentsiaaliga noort talenti.
KÜSIMUS: (M.Türna): Kas Eesti naisratturitega pole anam plaani tegeleda? Mis on neist saanud?
VASTUS: (R.Mandri): Hetkel on Eestis tõesti vähe naisrattureid. Siiski 2 naist osales Euroopa Meistrivõistlustel,

mille rtulemused olid piigem kehvapoolsed. Naiskonda on hetkel keeruline kokku saada, pole võtta 6 tugevat
naisratturit kuskilt. Mtu naisratturit sõidavad hetkel Belgia klubides.
3.2. Maastikusõidu koondis / Heiki Lomp
Eesti hetke parima maastikuratturi Martin Loo 2016. aasta hooaeg oli edukas. Osaleti 24 võistlusel, millest pooltel
oldi poodiumikohal. Kahjuks olümpiapääset RIO lümpiale ei tulnud, kuna antud süsteem ei soosi väikeste rikide
kvalifitseerumist/üksiküritajaid.
KOMMENTAAR: (R.Rand) UCI on hetkeolukorrast etadlik ja tegeleb väikeste riikide konkurentsivõimega
suurvõistlustele kvalifitseerumisel.
KÜSIMUS: (U-Karlson). Kidas tulevikuplaanid?
VASTUS: (H.Lomp) Võimalus hakata punktide korjamiseks ise hakata võistluseid korraldama, osaleda edaspidi
maratonidel aj kogude rohkem punkte. Üksiksõitjal väiksest riigist on väga keeruline leida profiklubi taha.
Loodetavasti tulevad punktide kogumisel abiks Eesti ja Euroopa meistrid maanteesõidus.
KÜSIMUS: (J.Jõgi) Mis on võrreldes eelmiste hooaegadega muutnud maastikuratta koondise loomisega?
VASTUS: (R.RAND) Kui varem tegeleti alaga üksikisiku põhiselt, siis nüüdd on suund hakat ala arendama
süstemaatiliselt, noortest alates. Baas on kõigil sama, hiljem saavad ratturid ise valida, millisele distsipliinile tahavad
keskenduda
3.3. BMX koondis / Jaan Veeranna
Eesti BMX-i ajalugu algab aastast 2009., mil Tartus valmis BMX-i rada. Alates 2010. aastast toimuvad sel rajal igal
aastal Eesti meistrivõistlused. Ial suvel toimub Tartus vähemalt 6 rahvusvahelist BMB võistlust. 2014. aastal alustati
Tabiveres BMX raja ehitusega, hetkel veel pooleli. 2016. aastal sai BMX Eestis veel hoogu sisse, Tallinna lähedal
avati isepark Spot of Tallinn. Alates 2015. aastast on Tartu VELO SK kasutanud oma ratturite treenimiseks Lätlasest
treenerit. BMX aitab kaasa ka teistele ratatdistsipliinidele. Kuna alaga alustatakse väga varakult (ca 5. aastaselt), siis
on hilisemalt võimalik hea põhjaag üle minna mõnele teisele rattadistsipliinile. Pooltel BMX sõitjatest on EJL-i
litsentsid. Alaga tegelemise teeb lihtsaks odav ja kergesti kättesaadav varustus. Tegemist on hea kehalise treeninguga
kõigile rattatreeningutele lisaks. BMX laiendab jalgratta kandepinda. Igal nädalavahetusel on sisehallis ca 100
ratturit. BMX rattalaagrid on avatud kõigile ratturitele, toimuvad Läti treeneri valvsa pilgu all. Osaletakse palju
rahvusvahelistel võistlustel,. Igal talvel toimuvad sisehallis karikavõistlused. Seni on edukaim eestlane võistlustel
olnud Mina Ojasild. Aasta jooksul osaleti kõigil kaheksal Läti meistrivõistluste etappidel.
3.4. Võistluste korraldus / Allar Tönissaar
2016. aasta peamiseks saavutuseks võib lugeda uue reitungusüsteemi loomiseks toimunud töögrupi koosolekuid,
mille tulemusena sündis sellest aastast kasutatav reitingusüsteem. Vana reitingusüsteem ei olnud enam atraktiivne,
kalendritasud olid võistluskorraldajate puhul ebaproportsionaalselt jaotunud. Uue süsteemi kohaselt moodustub
võistluskorraödajale EJL-i poolt väljastatav arve kalendrisse astumise tasust ningteine osa võistluse osavõtjate arvu
pealt.

3.5. Kohtunikud / Rein Solnask
2016. aastal toimus EJL-i kalendri järgi 105 võistlust, kokku kasutati võistluste raames ca 80
kohtunikku, millest listentsiga 31 kohtunikku. Aasta jooksul toimus 2 koosolekut, mille
protokollid on kättesaadavad EJL-i kodulehel. Peamine murekoht seotud sellega, et ühelgi
distsipliinil pole hetkel UCI kohtunikku. Võistlusaasta kõige negatiivsemaks juhtumiks võib tuua
kohtuniku ja võistluskorraldaja vahelise tüli rahvusvahelisel BMX- võistlusel, mis tipnes sellega,
et Spordiklubi Airpark võistlustel pole ükski eesti kohtunik enam oodatud. Kohtunikud tõstavad
järjepidevalt om ataset, juurde tuli 2 uut komissari.
EJL-i kohtunike kogu tegevusaruanne 2016. kohta lisas.
ETTEPANEK: Oleks kasulik kaardistada JLI-i kohtunikud Eesti kaardil asukohapõhiselt, et
transpodikulusid kokku hoida.
OTSUSTATI: R.Solansk uurib võimalusi kohtunike geograafiliseks kaardistamiseks, et
võistluskorraldajate tööd lihtsustadaPäevakorrapunkt nr. 4
EJL audiitori aruande kuulamine.
EJL-i majandusaasta aruande auditeeris ja allkirjastas vandeaudiitor Õnne Kurvet, tegevusluba nr.
174 (OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet, tegevusluba nr. 30). Vandeaudiitor auditeeris EJL
raamatupidamise aastaaruannet seisuga 31.12.2016.
Arvamus
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab Eesti Jalgratturite Liidu finantsseisundit seisuga 31.12
2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas
Eesti hea ramatupidamistavaga.
Päevakorrapunkt nr 5
2016. aasta majandusaruande kinnitamine.
ETTEPANEK: Kinnitada 2016. aasta majandusaruanne.
OTSUSTATI: Kõik 36 klubi olid üksmeelselt 2016. aasta majandusaruande kinnitamise poolt.
Päevakorrapunkt nr 6
Liikme- ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine 2017. ja 2018.
aastaks
Otsuse eelnõu:

1. Kinnitada liikmemaksuks 100 € ja sisseastumismaksuks 260 €.
2. Määrata 2017. a. liikmemaksude maksetähtajaks 2. mai 2017.
3. Määrata 2018. a. liikmemaksude maksetähtajaks 1. veebruar 2018.
OTSUSTATI: Kõik 36 üldkoosolekul osalevat klubi olid eelnõu poolt.
Päevakorrapunkt nr 7
2017. a. eelarve kinnitamine
EJL-i juhatus on esitanud üldkoosolekule tutvumiseks, arutamiseks ja kinnitamiseks Eesti Jalgratturite Liidu 2017.
a. eelarve suurusega 414 079 €..
Eelarve on juhatuse poolt kinnitatud üldkoosolekule esitamiseks 08. veebruaril 2017.

Tulud: 414 079€
Kulud: 412 336€.

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.Täitm.
97 308
90 252
47 000
10 000
4 095
5 430
9 865
8 702
17 339
3 341
5 631
21 380
68 341
24 388
2 863
415 936

2017
85 651
95 641
65 000
20 000
4 095
6 200
16 992
10 000
20 000
3 500
5 000
14 000
53 000
15 00

Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv)
RAHA KASUTADA KOKKU

63 891
479 827

22 813
436 892

KULUD
1. EMV korraldamine
2. RV võistlused Eestis
3. Spordiprojektid
4. Koondised, tiitlivõistlused
5. Stipendiumid
6. Üldtegevus
7. Turundusprojektid
KULUD KOKKU jooksval aastal

2016 täitm.
36 378
12 209
23 261
184 799
18 500
181 334
534
457 014

2017
36 600
20 000
22 000
137 500
19 000
176 636
600
412 336

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

-41 078
22 813

414 079

´

1 743

Otsuse eelnõu:
1. Kinnitada EJL 2017. a. eelarve.
OTSUSTATI: Kõik 36n klubi olid ükshäälselt 2017. aasta eelarve kinnitamise poolt.
KÜSIMUS: (J.Jõgi). Viimastel aastatel on EJL-i eelarve olnud defitsiidis ja rahavoog negatiivne.
Kas EJL-i juhatusel on edaspidise osas ka mingi varuplaan, kuidas reserve suurendada ja taas
posiitne rahavoog saavutada?
VASTUS: (R.Rand). Ainuke võimalus reservide ja rahavoo suurendamiseks on erasketori
tihedam kaasamine ning uute sponsorlepingute sõlmimine. Juhatus tegeleb antud teemaga
iagpäevaselt.
Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks.
________________________

________________________

Jaan Toots

Reti Meema

Koosoleku juhataja

Protokollija

