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ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse Zoom ja e-koosoleku protokoll 

Toimumise aeg ja koht: 12.03.2021, internet 

Juhataja: Reimo Kaasiku 

Protokollija: Ave Nurk 

Koosoleku algus 12.03 kell 10.00, lõpp kell 11.00 

Koosolekul osalesid zoom keskkonnas: Margus Uibo, Robert Peets, Eido Tasalain, Riho 

Roosipõld, Ave Nurk, Jaanus Teppan, Arne Tilk, Tanel Ojaste, Reimo Kaasiku 

Koosolekul osalesid e-koosolekuna: Risto Rammul, Anu Taveter, Andre Mets, Peeter Kümmel 

Koosolekul ei osalenud: Tauri Tallermaa 

 

Päevakord: 

1.Tippspordi komisjoni ettepanek EMV läbiviimiseks. 

1.1. L 20.03 sprinditeated F M/N18 + M/N (M/N 20 medalid absoluut võistluse sees) 

1.2. P 21.03 30/50 KL eraldistart M/N, N18-20 10 km F ja M18-20 20 km F eraldistart 

 

Otsus:  

1. Kinnitada tippspordikomisjoni ettepanek EMV murdmaasuusatamises, tulenevalt  

1.1. poolt 7 häält, erapooletu 1 hääl, vastu 5 häält 

1.2. poolt 9 häält, erapooletu 1 hääl, vastu 3 häält 

 

Kommentaar:  

Korraldus - Haanja Suusaklubi 

Haanja keskus on valmis kahel päeval läbi viima võistlused järgides kõiki Vabariigi Valitsuse 

ja ESL poolt ette nähtud reegleid. 

- korraldaja klubi tagab ja vastutab, et kõik osalevad sportlased-treenerid-hoole, 

korraldaja poolsed kohtunikud (ka abikohtunikud rajal ja selle ümbruses) ja abipersonal, 

kes osalevad antud EMV, peavad eelnevalt  tegema kohapealse negatiivse Covid-19 

antgeeni kiirtesti tulemuse ja esitavad selle võistluste juhatajale ja majutajale. Korraldaja 

klubi või võistluste juhataja saadab võistlustele eelneval päeval korraldaja meeskonna (ka 

abipersonali) liikmete nimekirja Eesti Suusaliidu murdmaa alajuhile. 

- iga klubi kohta kuni 4 abilist suuskade hoolduseks, määrimiseks, jootmiseks jne. 

- tekitame osalejatele  akrediteeringud-kaelakaardid, personali nimed saata eelnevalt 

korraldajale.  

- pealtvaatajad, lapsevanemad võistluskeskuses ega radade ääres lubatud ei ole! 

- maski kandmine nii siseruumides kui ka õues on kohustuslik, v.a. võistlejad, soojendajad, 

hooldemehed suuski-määrdeid testides. Torusall ega muu taoline ei ole maskina aktsepteeritud! 

- igal pool väljaspool võistlusrada järgitakse 2+2 reeglit 

- avalikke ruume osalejatele ei avata (kohvikud, määrdealad jne on suletud) 

- WC võistluskeskuses on avatud, enne ja pärast kasutamist on kätepesu kohustuslik. 

- TD minuteid ega koosolekuid ei peeta. Küsimused kuni 2h enne maili teel. 

- Võistlusnumbrid jagatakse kätte kontaktivabalt õues, selleks ettevalmistatud kohas. 

- korraldaja jootmist osalejatele ei korralda, iga klubi tagab ise jootjad ja jootmisvahendid, ka 

siin kehtib 2+2 reegel koos maskiga 

- haigustunnustega ja haiged inimesed võistluskeskuses ei ole oodatud 
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