Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
18. detsembril 2017, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Reet Hääl, Kaili Ots, Kaspar Kokk, Tõnu Kull, Tõnis Pohla, Kalle
Palling
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid Tõnu Seil, Kerstin Kotkas, Suzanne Tahk, Rauno Loit
Puudujad: Kaupo Koplus, Ago Markvardt, Madis Rahu
Kinnitati esitatud päevakord:
1. ESL-i eelarve hetkeseis ja alajuhtide ülevaated
2. Kahevõistluse MK-etapi korraldamise staatus
3. Murdmaasuusatamise alajuhi konkurss
4. PyeongChang’i olümpiamängudele kvalifitseerumise seis

Tõnu Seil ja alajuhid
Tõnu Seil
Tõnu Seil
Tõnu Seil

P.1. ESL-i eelarve hetkeseis ja alajuhtide ülevaated
Kerstin Kotkas tutvustas lumelaua ja freestyle suusatamise hetkeseisu. Noortesari saab
korraldatud, bännerid on väljas ja muud materjalid valmivad samuti. Lastelaagrid jäävad aga
käesoleval hooajal paraku ära. Positiivsena võib välja tuua, et Kelly Sildaru paraneb
jõudsasti ning Karoliine Holter pingutab selle nimel, et 2018. aastal olümpiale pääseda.
Mäesuusatajate tegevusest andis ülevaate Reet Hääl. Noorte Alpisarja korraldamine on
kinnitatud ning vahendid selleks on olemas. Meestest kvalifitseerub olümpiale üks sportlane.
EOK-ga on läbi räägitud, et üks tüdrukutest Pyeongchang’i võistlema saata.
Noored suusahüppajad on näidanud võistlustel head vormi ning eelmisel nädalavahetusel
teenisid nii Artti Aigro kui Kevin Maltsev taas MK-punkte. Seega saab tõenäoliselt 5 Eesti
sportlast Otepää MK-etapil starti. Suur mure kaasnes ROK-i poolt viimasel hetkel muudetud
reeglitega, mistõttu Eesti kahevõistlejate olümpiakohtade arv vähenes 2 võrra. Eeldatavasti
siiski kaks suusahüppajat saavad olümpiale – Artti Aigro ja Martti Nõmme. Positiivsena tõi
Rauno Loit välja, et kaheaastane leping sõlmiti suusahüppajate peasponsoriga Ithal
kraanad.
Murdmaasuusatamises vaieldakse jätkuvalt statuutide teemal. Paralleelselt käivad samadel
võistlustel topelt bussid ja hooldemehed: ESL-i poolt ning Team Haanja omad eraldi. G4Siga sõlmiti sponsorleping järelkasvu toetamiseks.
Peasekretär esitas info ESL-i eelarve täitmisest seisuga 15.12.2017 alade kaupa.
Otsus: info võeti teadmiseks.
P.2. Kahevõistluse MK-etapi korraldamise staatusest
Hetkel on lumeolud ebapiisavad ning ilmaennustuse põhjal jätkuvalt ebaselge, kas
kunstlume tootmiseks vajalikud looduslikud tingimused on lähiajal saavutatavad. Hiljemalt
28.12.2017 peaks korraldaja lõplikult teavitama, kas MK-etapp Otepääl toimub või mitte.
Sportlaste huvi on suur ning registreerunud on 14 riigi esindajad. Kutsutud külaliste
nimekirjas on üle 200 inimese. Piletimüük on normaalne. Lisaks tehakse võistlustelt 20
teleülekannet, mis tagab toetajate hea nähtavuse erinevates kanalites.
Otsus: info võeti teadmiseks.

P.3. Murdmaasuusatamise alajuhi konkurss
Seoses senise murdmaasuusatamise alajuhi ametist lahkumisega kuulutati välja konkurss
uue leidmiseks. Tõnu Seil on kohtunud kõikide kandidaatidega ning pidanud nõu
murdmaasuusatamise alakomiteega parima kandidaadi osas.
Otsus: volitada Tõnu Seil’i sõlmima ESL-i poolt lepingut uue murdmaasuusatamise alajuhi
kandidaadiga Ergo Leibak.
Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0
P.4. PyeongChang’i olümpiamängudele kvalifitseerumise seis
Tõnu Seil andis ülevaate, mis aladel ja kui palju kohti on hetkel Eesti koondisele ette nähtud
2018. aasta PyeongChang’i olümpiamängudel osalemiseks seisuga 18.12.2017.a.

Otsus: info võeti teadmiseks.

Koosoleku lõpp kell 16:30

Andreas Laane
Koosoleku juhataja

