
Mäesuusatamise alakomitee koosolek 18.detsember 2018 kell 17.00 – 19.15 

Osalesid:  Nils Kroon, Kaarel Grünberg,  Risto Roonet, Jaanus Mikk, Katrin Mesila 

Koosolekut juhatas: Jaanus Mikk 

Protokollis: Katrin Mesila 

 

1. Noortesarja etappide võistluskorraldus – Jan-Erik Luik andis ülevaate kl 17.00-18.00 

Kinnitatud etappide toimumiskohad - Kuutsemäega ning Munamäega on saavutatud Suusaliidu toetusel 

kokkulepe kahe Alexela etapi toimumise osas, Alexela II etapp toimub Kuutsemäel ning V etapp märtsi lõpus 

Munamäel (sõltuvalt lumeoludest Eestis võib kuupäev muutuda). 

Võistluste osavõtutasud - litsentsiga sportlastele 5€, litsentsita sportlastele 10€/ võistlus 

Lisaks on päevakorral ka Tallinna Meistrivõistluste korraldamine Nõmmel 2019 veebruari alguses. Võistluse 

korraldamise toetuseks on taotlus Tallinna Spordiametile esitatud, idee -  korraldada linna toetusel võistlus 

eraldi Tallinna linna kodanikele, vanuseklassides U14-U16 ning täiskasvanutele. Ootame Tallinna linnalt toetuse 

kinnitust, mis peaks saabuma jaanuari keskel. 

Võistluste eelarve  - tänaseks on eelarve etappide kaupa valmis, toetajatelt auhinnad vajavad veel 

täpsustamist. Noortesarja toetajateks täna: Alexela, Rademar, Icepeak, Kellybar, Saku, Felix, Toko.   

Leping - Suusaliit vormistab võistluste korraldajaga lepingu, juhatus vaatab üle ning teeb omapoolsed 

ettepanekud. Kommentaator võistlustel on Indrek Väravas.  Võistluste korraldamise juhised lähevad lepingu 

juurde lisa 1, eelarve = lisa 2 

Kohtunikud - mäesuusaklubid saadavad käesoleva kuu jooksul Jan-Erikule andmed lapsevanematest, kes on 

valmis osalema võistlustel kohtunikena. Kohtunike koolitus tehakse võistluste korraldaja poolt saadetud 

juhistele vastavalt iga klubi siseselt, treenerite poolt, ettevalmistav koosolek kohtunikele toimub Jan-Eriku 

juhendamisel lisaks ka võistluspäevade hommikutel. Kohtunikele vestid olemas. TCM on planeeritud võistlusele 

eelneval õhtul kell 18.00, kus lepitakse kokku järgmist võistluspäeva puudutavad detailid  

Võistluste jäädvustamine. Videod – Jan-Erikul kokkulepe droonivideote tegijaga, kes teeb võistlustest 

atraktiivsed videoklipid. Eraldi lisaks ka fotograaf – korraldaja tagab pädeva (spordi)fotograafi olemasolu igal 

etapil ning fotograafina aitab võimalusel kaasa ka Jaanus Mikk. 

Osavõtt ja autasud. U8 sportlased saavad kõik auhinnad, paremusjärjestust ei selgitata. Tallinna MV – kõik alla 

14 aastased sportlased saavad osaleda vanuseklassis U14.  Alexela etapi üldvõitjate voucherite küljes on ka 

Patrol OÜ hinnakiri, kus klubi hinnad, millega sportlased saavad voucheri lunastada 

2. Eelmise alakomitee koosoleku protokolli läbivaatus 

Tärnaby FIS Children eelarve ning Eesti noorte lähetus - vajab täpsustamist. 

KULKA -  20.02 järgmine voor, kus taotlusvoor treenerite väliskoolituseks. Nils Kroon esitab kirjalikult 

ettepanekud hiljemalt 10.02, juhatus teeb valiku 

3.  ARE MM – Tormis Laine ning Juhan Luik on andnud teada, et ei osale Are MMl. Vastavalt mäesuusatamise 

tiitlivõistluste kriteeriumitele otsustas juhatus ühehäälselt mitte lähetada MMle naissportlast 



4.  Anna-Liisa Kärson – juhatuse otsusega teha väljamakse kahe hooaja veebi koordineerimise eest klubile Tartu 

Slalom summas 600€ .  

5. Zone Media - AlpineSkiTeamEstonia koduleht: alpine-ski.ee – lõpetame, juhatuse ühehäälne otsus. Andmed 

on lehel aegunud ning puudub haldaja. Aktiivseks jääb AlpineSki TeamEstonia Facebooki leht, mille uudiseid  

haldab Anna-Liisa Kärson 

6. ESL alakomitee reglement, alakomitee juhatuse liikmed – vastavalt reglemendi punktile 3.5.2 määrata Katrin 

Mesila alakomitee juhatuse hääleõiguslikuks liikmeks alates 19.12.2018 

7. Mäesuusatajate võistluslitsentsid - leping ESL poolt allkirjastamisel, kindlustusperiood kuni 7.04.2019, 

summa sportlase kohta 15€, klubid võivad hakata litsentsitasusid koguma, palume teha koondülekanne ESL-le 

kuni 11.01.2018 

8. Mäepiletid - hooajapileti kompensatsioonid noortekoondise liikmetele, kes soovisid Pyhä ja muid 

välispileteid kompenseeritakse summas 154€ klubidele järgnevalt: 

Mäesuusakool – Rasmus Mesila 

Nordiko – Aleksander Luik 

Tartu Slalom – Laur Mägi 

9. Tuhamägi - kasutamise kokkulepete kohta jagas infot Nils Kroon. Koondiseliikmetele on Tuhamäe 

kasutamine tasuta, samuti rühmatreeningutel osalemine on tasuta. Üldised tingimused on kokku lepitud 

klubide üleselt.  

10. Audentes – püstitub küsimus, kes on Audenteses mäesuusatreener. Plaanis uus kohtumine Audentesega. 

Kaardistada sportlaste huvi gümnaasiumi astmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


