ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll

Toimumise aeg ja koht: 16.10.2019, Imavere

Protokollija: Peeter Kümmel
Juhataja: Reimo Kaasiku
Koosoleku algus 10.00
Kohal: Reimo Kaasiku, Andre Mets, Ave Nurk, Anu Taveter, Jaanus Teppan, Eido Tasalain, Arne Tilk,
Riho Roosipõld, Margus Uibo.
Puudusid: Tanel Ojaste, Risto Rammul, Tauri Tallermaa, Robert Peets

Koosoleku avas sõnavõtuga murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse esimees Reimo Kaasiku ja tegi
ettepaneku kinnitada päevakord:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
Alakomitee juhatuse tegevusgruppide kinnitamine ja tööplaani koostamine;
EMV üldjuhend
Sportlaste MK ja FIS võistluste plaanid (Riho) ja eelarve (Tõnu)
Sportlaste lepingud;
ESL ja FIS litsentside taotlused
Murdmaa kalender ja EMV, statuudid,
MAJ 25.04.2019 otsuse muutmine.

Otsus: Päevakord kinnitada - poolt 10 häält, vastu 0 häält

Koosoleku kulg ja otsused:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Koosoleku juhataja Reimo Kaasiku. Ettepanek koostada protokoll tehti Peeter Kümmelile.
Otsus: Poolt 10 häält, vastu 0 häält
2. Alakomitee juhatuse tegevusgruppide kinnitamine ja tööplaani koostamine.
Et selgepiiriliselt jagada juhatuse liikmed tegevusgruppidesse tegevusülesannete kaupa.
Tegevusgrupid on loodud koordineerimaks ja kaaardistamaks paremini murdmaasuusatamise
arendamiseks olulisemaid tegevusesi ja eesmärke. Tegevusgruppidesse otsustati nimetada MAJ
liikmed järgmiselt:
1. Noorte ja klubide tegevus – Anu Taveter
2. Rahvasport, maratonid, täiskasvanud harrastajad, keskused – Robert Peets, Eido Tasalain
3. Tippsport ja järelkasvukoondised – Riho Roosipõld

4. Treenerite koolitus – Jaanus Teppan
5. Sise- ja väliskommunikatsioon – Tauri Tallermaa
6. Eelarve ja uued projektid – Peeter Kümmel eestvedaja. Liikmed: Reimo Kaasiku, Merlin Mõistus
Otsus kinnitata töögruppide eestvedajad. Poolt 10 häält, vastu 0 häält
Töögruppide eestvedajatel lasub kohustus töögrupi tegevuse koordineerimisel, liikmete ja ala aktiivi
kaasamisel, tegevusülesannete sõnastamisel ja eesmärkide elluviimisel. Töögrupi eestvedaja ja
murdmaasuusatamise alajuhi vahel toimub hea infovahetus ja koostöö.
3.

EMV üldjuhend

3.1. teatevõistluse võistkonna moodustamise reeglid
3.1.1 teatesõitude areng segateadetena?
3.1.2 teatevõistluse litsentsivabastus?
3.2. litsentsid
3.3. antidoping
Ettepanek sõnastusele - sõnastusega aitas EAD juh.liige Henn Vallimäe:
Võistluse korraldajal on õigus lähtuvalt spordieetika normidest kõrvaldada registreerimisel
isikud, kes on olnud ja on seotud ebasportlike juhtumitega(doping jm.ebasportlike vahendite
ning eetiliste normide eirajatel). Korraldajal on õigus keelata nendel isikutel spordieetilistel
kaalutlustel võistlustel startimise.
3.4. FIS litsentsi kohustuslikkus EMV-l? Kui korraldame EMV FIS võistlusena, siis võiksid EMV olla
lahtised?
Toimus arutelu. Otsustati saata liikmesklubidele info, et märtsi kuus ühisstardid noortele 16 ja 18
vastavad distantsid 5 ja 10km ning 10 ja 15km.
Vahur Leemets ettepanek ümber sõnastada ESL üldjuhendi punkte.
Uus sõnastus:
5.1.1 Eesti Meistrivõistluste arvestuses võivad osaleda Eesti kodakondsust omavad isikud.
5.1.2 Kui Eesti Meistrivõistlused on kantud Rahvusvahelise Suusaliidu kalendrisse, siis on
võistlustel lubatud osaleda ka aktiivset FIS koodi omavatel välisvõistlejatel, aga nende
tulemust ei arvestata Eesti Meistrivõistluste arvestuses
Punktid olid arutluses ja otsustati muuta punkte vastavalt Vahur Leemetsa kommentaaridele. Poolt 10
häält, vastu 0
Arne Tilk ettepanekul otsustati muuta ESL üldjuhendi punkti 5.2.2 uues sõnastuses:
5.2.2. Sportlast esindav klubi ei tohi registreerida sportlast ühel ja samal päeval toimuvale
mitmele EMV stardile.
Tartu Suusaklubi ettepanek: Täiskasvanute EMV võiks saada osaleda võistkonna arvestuses Suusaklubi
esindav, aga ESL litsentsi mitteomav sportlane. Teemat arutati ja otsustati, et ESL litsentsi
omamine jääb kohustuslikuks. ESL litsentsi tasumisega näidatakse üles solidaarsust toetada
litsentsi tasu maksmisega Eesti murdmaasuusatamist ja erandit teatesuusatamisele ei tehta.
Otsustati järgmiseks koosolekuks ettevalmistada teema ESL võistluskalendri reglemendi
väljatöötamine. Tõnu Seil pani ette ühe reglemendi punktina kaaluda ettevalmistatavasse
ESL võistluskalendri reglementi lisada puhta spordi sõnastus Tartu maratoni üldjuhendi
punkti 27 eeskujul:
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Otsustati eemaldada ESL üldreglemendist punktid:
5.5.2 Eesti Meistrivõistluste võistkonnaaladel on lubatud ühe ESL poolt väljastatud välismaalase
litsentsi omava sportlase osalemine võistkonna koosseisus. Esindatav klubi peab olema
märgitud tema litsentsil.
5.5.3 Kahe või enama välismaalase litsentsi omava sportlase osalemise korral samas võistkonnas ei
osale võistkond Eesti MV arvestuses.
Otsustati muuta ESL üldreglemendi punkti 6.1. Uus sõnastus on: „Alates vanuseklassidest U18
moodustatakse stardijärjekord sportlase FIS punkti alusel“. Hääletus, ettepaneku poolt 7
häält, vastu 3 häält.
Otsustati sõnastada ümber ESL üldreglemendi punkt 6.2. Uus sõnastus on järgmine: ENoMV esimesel
etapil kuuluvad “kuuma” gruppi ESL noortekoondise liikmed ja eelmise hooaja edetabeli 10
paremat (“kuum”grupp paigutatakse N/M16 algusesse, kui stardi järjekord on N18 ja siis N16,
ning samuti noormeestel)
Arutati Peeter Kümmeli ettepanekut kaaluda võimalust premeerida EMV medaliste rahaliste
preemiatega. Arutelu käigus selgus, et on olemas tahe ettepanekut saavutada, kuid hetkel ei
saa langetada otsust eelarve puudumise tõttu.
Otsustati muuta ESL üldjuhendi punkti 8.3. Uus sõnastus on „EMV korraldajal on õigus kehtestada
stardimaksud, kuid mitte rohkem kui MS juhatuse poolt kehtestatud stardimaksu määrad, mis
on järgnevad - ENoMV-l 5 EUR, ENoMV teatevõistkond 10 EUR; EMV täiskasvanutele 10 EUR
ja noored kuni MN18 7 EUR (EMV FIS võistlusena täiskasvanutele 20 EUR ja noored kuni MN18
10 EUR) ja EMV teatevõistkond 15 EUR“.
Hääletati: 8 poolt, 2 erapooletut, 0 vastu
Ei jõutud käsitleda punkte:
1) Teatevõistluse areng segateatena
Otsustati, et punkti käsitletakse järgmisel MAJ koosolekul
4.

Sportlaste MK ja FIS võistluste plaanid (Riho) ja eelarve (Tõnu)

Riho Roosipõld tegi ettekande komplekteeritud võistkondadest ja eelarvest. Koondis pole suvel
terviklikult saanud koos käia puuduva eelarve tõttu.
Ettepanek kinnitada Riho Roosipõld juuniorite koondise vastutavaks juhiks ja täiskasvanute koondise
koordinaatoriks. Poolt 10 häält, vastu 0 häält.
Peeter Kümmeli poolt kommentaar U20/U23 MM vahetule ettevalmistusele keskmäestikus. Peeter
Kümmel pakkus analüüsiks alternatiivsete treeningettevalmistuste kaalumist. Täna plaanis 23.02.2019
Oberwiesenthal reis, vahetu ettevalmistus ja 28.02-07.03.2020 stardid.
Toimus arutelu ja varasemate kogemuste põhjal noorte tiitlivõistlustel väitsid treenerid Margus Uibo
ja Riho Roosipõld, et see on parim plaan, mida piiratud eelarve tingimustes saab ellu viia, sportlaste
tippvormi ajastamiseks.

5.

Sportlaste lepingud

Otsus kinnitada sportlase leping. Sportlase leping on kohustuslik sõlmida eesti täiskasvanud
sportlasel ESL´ga hiljemalt 01.11.2019.
Otsustati: Poolt 10 häält, vastu 0 häält
Lepingud sõlmitakse ka Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindavate juunioride koondise
liikmetega.
6.

7.

ESL ja FIS litsentside taotlused
ESL ja FIS litsentside taotluste teema oli arutelus. Otsustati, et murdmaa alajuht Ave Nurk
koordineerib liikmesklubide ja ESL vaheliste lepingute sõlmimist
Murdmaa kalender ja EMV, statuudid,
Toimus arutelu. Ühe punktina otsustati, et Eestist väljaspool treenivad sportlased saavad
statuuti täita ilma Eestis võistlemiseta, kvalifitseerudes FIS punktide põhjal. Poolt 10 häält,
vastu 0

8.

MAJ 25.04.2019 otsuse muutmine.
Punkt.1 Koondiste arutelu ja kinnitamine.
Ettepanek 1: Koondiste loomisel alates 2020 kevadest järgitakse ealist põhimõtet: Noor kuulub
noortekoondisesse ja juunior juuniorite koondisesse. Otsustati ka, et täna tagantjärele juba tehtud
koondiste komplekteerimise otsuseid, mis ei arvesta ealist põhimõtet, ümber ei muudeta.
Ettepanek 2: Lisada juunioride koondise nimekirja Stine-Lise Truu ja tagada temale reisikindlustus.
Põhjendus: Antud juhatuse otsus ei ole arvestanud sportlase perspektiivi, tervislikku seisundit ja
motivatsiooni tööks rahvusvahelisel tasandil.
Otsus: Mitte lisada Stine-Lise Truu juuniorite koondise nimekirja tagantjärele, sest analoogseid
erandeid oleks teisigi.

Ettepanek lisada järgmise koosoleku päevakorrapunktist koostada
noortekarikasarja üldjuhend 2019/2020

Alexela Hawaii expressi

Andres Häkkineni pöördumine Eesti Seeniorsportlaste nimel:
Kas oleks võimalik seenioride EMV 2020 aastal viia läbi 28.märtsil koos täiskasvanute EMV teate
võistlusega Haanjas?
Meie programmi kuuluks võistlus klassikalises tehnikas, distantsid olenevalt vanusest 3-10km,
osavõtjaid ca 100
Võistlus võiks toimuda pärastlõunal algusega 13.00 või 14.00
Samuti loodan Suusaliidu rahalisele abile võistluse läbiviimisel, milleks võiks olla ajavõtu eest tasumine,
medalid ja diplomid. Ülejäänud võistluse kulud loodame katta osavõtu tasudest.
Otsus: Andres Häkkineni pöördumist ei jõudnud juhatus arutada. Teemat käsitletakse uuel
alakomitee juhatuse koosolekul.
Koosoleku lõpp 12.30

