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Päevakord:
1.
ERL Üldmäärustik
2.
Tiitlivõistluste stardimaksud
3.
Hobuste gripi vaktsineerimise kord
4.
EMV ja SMV raskusastmed
5.
EMV kvalifikatsioonid takistussõidus
6.
EMV kvalifikatsioonid koolisõidus
7.
Harrastajate määratlus
8.
Harrastajate edetabelite pidamiskord
9.
Noortespordi toetusrahade kriteeriumid
10.
ERL kalenderplaan 2021
11.
FEI 2021 aastamaks
12.
ERL arengukava ja 2021 tegevuskava
13.
Sportlaste kohustuslik elukindlustus
14.
Kestvusratsutamise edetabeli muutmine
15.
Alade komiteed
16.
EOK 2020 parimate valimine
17.
Alaliidu sümboolikaga medalid
18.
Aruandevõlglased
19.
ERL 2021 eelarve prognoos
Pp.1. Tegevjuhtkonna poolt tuli ettepanek muuta ÜM punkt 52 – kustutada harrastajate erand
(amatööride klassi tulekuga on harrastajate põhivõistlustase samuti kuni 100 cm).
Juhatus kinnitas nimetatud ettepaneku.
Pp.2. ERL juhatus kinnitas kolmevõistluse tiitlivõistluste uued stardimaksud aastaks
2021. Stardimaks suurenes kõikides klassides 10 EUR võrra.
Pp.3. Tegevjuhtkond tegi juhatusele ettepaneku vaktsineerimise korra rikkumise eest ette nähtud
rahaline karistus asendada võistlema mitte lubamisega. Otsustati kinnitada antud
ettepanek. Edaspidi ei saa vaktsineerimata hobused võistlustest osa võtta.
Pp.4.

Tiitlivõistluste raskusastmed lähevad kinnitamisele jaanuari juhatuses. Arutati
koolisõidu skeemide raskustaseme teemal ja otsustati teha koolisõidu komiteele ettepanek
üle vaadata tiitlivõistluste raskusastmed. Koolisõidu komitee manager osaleb jaanuari
juhatuse koosolekul komitee poolsete kommentaaridega.

Pp.5.

Takistussõidu komitee poolt tehti ettepanek taaselustada tiitlivõistlustel noorteklass. 2020
aasta statistika järgi oli U25 klassis osalejad enamus noored või juuniorid ja seettõttu ei
leita vajadust selles klassis tiitlivõistlusi korraldada. Juhatus otsustas kinnitada
esitatud ettepaneku. Juhatus tutvus takistussõidu tiitlivõistluste kvalifikatsioonide
tabeliga. Kinnitati takistussõidu tiitlivõistluste kvalifikatsioonid esitatud kujul.

Pp.6.

Juhatus tutvus koolisõidu tiitlivõistluste kvalifikatsioonide tabeliga. Juhatus otsustas
kinnitada koolisõidu tiitlivõistluste kvalifikatsioonid.

Pp.7.

Kolmevõistluse komitee poolt tehti ettepanek harrastaja litsentsiga kolmevõistleja lubatud
kõrgeima kolmevõistluse taseme tõstmine kuni tasemeni CCN1*. Juhatus kinnitas
tehtud ettepaneku.
Rein Pill avaldas soovi kolmevõistluse komiteest välja astuda. Juhatus rahuldas tema
sooviavalduse.

Pp.8.

Kolmevõistluse komitee ettepanek muuta

harrastajate edetabelisse punktide kogumise
võimalus tasemelt CCN100, koefitsiendiga 0,9. Otsustati kinnitada esitatud
edetabeli pidamise kord.

Pp.9.

Juhatus tutvus 2021 noortespordi toetusrahade kriteeriumitega. Otsustati kinnitada
2021 noortespordi toetusrahade kriteeriumid.

Pp.10. Juhatus kinnitas 2021 ERL kalenderplaani.
Pp.11. Vastavalt 2012 aasta FEI Peaassambleel kinnitatud rahvuslike alaliitude kategooriatesse
jagamise kriteeriumidele, muutub alates 2021 ERL-i kategooria. Sellega kaasneb FEI
aastamaksu kahekordne tõus. Esitatud informatsioon võeti teadmiseks.
Pp.12. Viimane versioon ERL 2021-2030 arengukavast on üleval Ratsaliidu kodulehel kõigile
liikmetele kommenteerimiseks ja täiendamiseks.
Koosolekul tutvustati arengukava elluviimiseks koostatud tegevusplaani 2021-2022.
Vaadati konkreetseid tegevusi koos ajakava ning eelarvega. Juhatus koguneb arengukava
strateegiakoosolekule 14. jaanuaril kell 13.00 Alexela kontorisse.
Pp.13. Juhatus arutas sportlase kohustusliku elukindlustuse teemal. Peale arutelu otsustas
juhatus mitte muuta elukindlustust sportlastele kohustuslikuks.
Pp.14. Juhatus kinnitas kestvusratsutamise edetabeli koos muudatusega.
Pp.15. Juhatuses arutleti komiteede vajalikkuse üle. Kuna komiteed ei täida hetkel oma eesmärki,
siis ühe variandina pakuti välja alade aastakoosolekute korraldamist suuremas seltskonnas.
Need võiksid toimuda sügisel ning vajadusel ka kevadel. Tegevjuhtkonna kontaktisikuks
jääb ala manager. Juhatus tegi ettepaneku rääkida komiteede, manageride ja teiste alaga
seotud inimestega selle variandi tõhususest.
Pp.16. Peasekretär andis ülevaate EOK parimate sportlaste valimistest. Esitatud informatsioon
võeti teadmiseks.
Pp.17. Tegevjuhtkond tutvustas ideed tellida Ratsaliidule oma sümboolikaga tiitlivõistluste
medalid. Juhatus kiitis esitatud idee heaks.

Pp.18. Hetkeseisuga on ühel Ratsaliidu liikmeskonda kuuluval klubil esitamata aruanded Spordija Äriregistrile. Juhatus otsustas puuduste kõrvaldamiseks anda aega kuni 31.
detsembrini. Seejärel arvatakse aruandevõlglane ERL liikmeskonnast välja.
Pp.19. Juhatus tutvus Ratsaliidu 2021 eelarve prognoosiga. Eelarve kinnitatakse jaanuari
juhatuses, peale riigipoolsete toetuste otsustamist.
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