11.09.2017
ESL LUMELAUA JA FREESTYLE SUUSATAMISE ALAKOMITEE KOOSOLEKU
PROTOKOLL
Koosolek toimus 12.00-14.20 Alexela Grupi kontoris, Roseni 13, Tallinn.
Osalesid: Liis Needrit ja Kaimai Kuldkepp (Nõmme Lumeakadeemia), Joel Pärle
(Suusa- ja Lumelauakool), Ivo Musting (Surfhouse Team), ala juhataja Kerstin
Kotkas, alakomitee esimees Kalle Palling, Eesti Suusaliidu president Andreas
Laane
Puudusid: Tõnis Sildaru (Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi)
Koosolekut protokollis Kerstin Kotkas
Päevakord:
1. Klubide treenerid, instuktorid - hetkeseis.
2. EMV võistlusjuhendite koostamine ja nende järgimine
3. Freestyle-suusatamise kutsekomisjoni tutvustamine
4. Noortesarja arutelu ja toimumiskuupäevad, kohad, lapsevanemate
kaasamine
5. EMV-de toimumisajad ja korraldajad (sel hooajal BA Kiviõlis, slopestyle
Kuutsemäel, kross Valgehobusemäel)
6. Treenerite täiendkoolituse/seminari mõte - tutvustus ja ettepanekud,
vajadus
7. Juba kutset omavate EKR3 ja EKR4 treenerite praktiline täiendkoolituslaager - tasuline. Organiseerimine, kestvus, toimumisajad, ettepanekud.
Jussi Räsänen jälle koolitama tuua?
8. Lumelaua ja fs suusatamise alakomitee uue reglemendi vajalikkus?
9. Ülevaade liikmesklubidest (BX, Rapla RXT ja SWB välja; Lumekool ja
Kiviõli Suusa-ja Lumelauakool sisse)
10. Potentsiaalsed uued noorsportlased - klubid annavad ülevaate.
11. Noortesarja parimate ühine kevadine lumelaager Levil
12. Muud ettepanekud ja arutelud
Koosolekul arutati ja otsustati:
1. Suusa-ja Lumelauakooli jätkamine Kuutsemäel, Camp ja slopestyle EMV
2018 korraldamine - Kerstin ja Andreas räägivad Kuutsemäe
esindajatega. Nõmme Lumeakadeemias kõik regulaarseid trenne andvad
treenerid on ametliku kutsestandardiga, Suusa-ja Lumelauakoolis on vaid
paar ametlikku treenerit, 1-2, kuid regulaarset noortetööd ei toimu.
2. Edaspidi Kellyle ja Henryle erandeid ei tehta ja nad võistlevad oma
võistlusklassis vanuse ja soo järgi, võistlusklassi valida ei saa. Kõik
võistlusjuhendid tuleb koostada vastavalt sellelele. Kui on vaja showd
teha, siis Kelly ja Henry hüppavad ja sõidavad võistlusklasside vahel ja
ametlikel Eesti Meistrivõistlustel eritingimusi neile ei looda.
Võistlusklassi valimisel on lubatud osaleda nn. järgmises võistlusklassis

(üles liikuda), näiteks 13-aastane poiss võib osaleda juunioride klassis,
juhul kui ta seda soovib ja tema sõidutase sellele vastab.
3. Freestyle-suusatamise kutsekomisjon on koostamisel, pikemalt on sellest
räägitud Eesti Suusaliidu august 2017 uudiskirjas. Kutsekomisjoni
liikmed on Oliver Treufeldt, Riho Laast-Laas, Egert Kivisaar ja Tõnis
Sildaru. Komisjoni esimene ülesanne on kokku panna EKR3 treeneri
kutsestandard ja välja töötada ning Eesti sõidutasemega vastavusse viia
treenerikutse omandamiseks vajalikud teooriamaterjalid.
4. 2018. aastal toimub lumelaua ja freestyle-suusatamise noortesari (Eesti
freestyle noortesari) neljas etapis, lisaks lähevad arvesse slopestyle EMV-l
osalemise tulemused. Algne kava: 1.etapp 21.01.2018 @Kiviõli (World
Snow Day raames); 2.etapp 11.02.2018 @Nõmme (koos linnalaagriga);
3.etapp 2.märts@Kuutsemäe (koos Kuutsemäe Cämpiga); 4.etapp märtsis
Valgehobusemäe uuel krossirajal (koos lastelaagriga)
5. BA EMV Kiviõlis veebruarikuus, kuupäev selgumisel. Korraldajad: ESL ja
Kiviõli Seiklusturismi Keskus. Slopestyle EMV Kuutsemäel, pakutud
kuupäev 7.jaanuar Otepää MK etapi raames. Tuleb läbi rääkida
Kuutsemäega. Krossi EMV Valgehobusemäe uuel krossirajal märtsis 2018,
kuupäev läbi rääkida Valgehobusemäe keskusega.
6. Kui teha täiendkoolituse seminar, siis kevadel, maikuu 2018 lõpus.
Sihtgrupp: mäekeskused, klubid, sportlased, treenerid, instruktorid.
Kerstin koostab talvel küsimustiku, mida ja kuidas oleks vaja korraldada.
Klubide tagasiside, mõtted ja ettepanekud saata kerstin@suusaliit.ee
7. Juba kutset omavatele EKR3 ja EKR4 treeneritele ning klubides
töötavatele instruktoritele korraldatakse talvel praktiline täiendkoolituslaager, mille eest tasuvad osalejad ise. Laager toimuks Lõuna-Eestis ja
kestvus oleks 3-4 päeva, koostöös Tallinna Ülikooliga ja väljastatakse
täiendkoolituse tõendid kõigile osalejatele. Koolitajaks pakuti Jussi
Räsäneni, kes juba eelmisel talvel EKR4 koolituse raames treenereid
koolitamas käis. Antud koolitus oleks küll suunatud kõigile huvilistele,
kellel juba hea lumelauasõiduoskus ja kes soovivad seda täiendada, st.
omaenda sõiduoskusi täiendada.
8. Eraldi reglemente ESL hetkel siiski välja töötama ei hakka, jääb
aladeülene.
9. BX Klubi ja Klubi SWB lahkuvad Eesti Suusaliidu ridadest. Rapla RXT ei
ole veel teada andnud. Kiideti heaks Kiviõli Suusa-ja Lumelauakooli
liitumine ja Lumekooli liitumine, avaldused esitavad klubid otse
juhatusele sügisel 2017.
10. Tegevsportlased: lumelauduritest jätkab 17/18 hooajal ainult Ivar
Kruusenberg. Siim Aunison lõpetab karjääri. Noorsportlane Marten Kikas
soovib minna EuroCupidele võistlema ja on esitanud algse võistlusplaani,
mille realiseerimine pole veel kindel. Lumelaua jMM toimub 2018.aastal
Uus-Meremaal, mis jääb kaugeks. FS suusatajatest jätkavad Kelly Sildaru
ja Karoliine Holter, kes mõlemad MK-del osalevad. Potentsiaalset
järelkasvu, keda FIS võistlustele saata, ei ole - paariaastane vahe on sees.
Lootustandvad noored Nõmme Lumeakadeemiast ja Lumelauakoolis
Valgehobusemäel on ca 13-aastased.
11. Oli idee korraldada noortesarja parimatele sportlastele ehk hooaja
parimatele noortele lauduritele ja fs suusatajatele ühine lumelaager Levil,

aprillis 2018, lapsevanemate omaosalustasuga. Alakomiteesse kuuluvad
liikmesklubid ei kiitnud mõtet heaks ja leidsid, et parem tasub panustada
Eesti sõidutingimuste paremaks muutmisele ja siinsetele noortelaagritele.
12. Kalle Pallingu idee on käima lükata lumelaua ja freestyle-suusatamise
õppebuss (nagu murmdaasuusatamisel on suusabuss). Varustust täis,
sõidab mööda Eestimaad ringi ja teeb demo nii väikestele kui suurtele.
Bussi abil saaksid võistlustel endale tegevust lapsevanemad ja lapsed, kes
ei võistle. Tavatingimustes saaks bussi rakendada nt.koolide vahet
sõitmiseks ja keh.kasv. tundide külastamiseks, samuti erinevate ürituste
väisamiseks. Ivo Musting (Surfhouse) arvas, et Surfhouse oleks nõus
varustuse näol õla alla panema (tuleb täpsemalt läbi rääkida hinnad ja
plaanid). Lumelauabussi mõte kiideti heaks, kuid jääb tulevikumuusikaks
- vajab suuremat süsti varustuse näol ja mitut inimest, kes terve talve
bussi haldaksid . (Vähemalt 2 treenerit, kes oskavad nii lumelauasõitu kui
fs suusatamist, kellel oleksid B kat.juhiload ja kes tegeleksid nii tundide
planeerimise ja graafikute, kokkulepete sõlmimise, klientide küsimustele
vastamiste ja e-maili teel suhtlemisega.)

TÄHTSAD KUUPÄEVAD
7.01.2018
21.01.2018
11.02.2018
veebruar 2018
26.02.-2.03.2018
2.03. 2018
märts 2018
märts 2018

slopestyle EMV @Kuutsemäe (KV MK etapi kõrvalvõistlusena)
World Snow Day ja noortesarja I etapp @Kiviõli
noortesarja II etapp @Nõmme
big air EMV @Kiviõli
Kuutsemäe Cämp
noortesarja III etapp @Kuutsemäe
krossi EMV @Valgehobusemäe
noortesarja IV etapp @Valgehobusemäe

Lumelaua ja freestyle-suusatamise ala juhataja
Kerstin Kotkas

