
Mäesuusatamise alakomitee koosolek 2.mai 2019 kell 17.00 – 21.30 

 

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

Koosolekut juhatas: Jaanus Mikk 

Protokollis: Katrin Mesila 

 

Päevakorra punktid: 

 

1. Alexela etappide kokkuvõte ja lõpliku korraldamiskulu kinnitamine 

Jan-Erik Luik kommenteeris hooaega ja võistluskorraldust, jäi korraldatuga rahule, sel hooajal tehti ca 1400 

starti, võistlustel osales 120 sportlast koos lätlastega. Koosolekul vaadati koos rida-realt üle korralduskulud ja -

tulud etappide lõikes. Kommentaatorite ja abiliste kulud jäid jooksvalt kokku leppimata, Jan-Eriku sõnul tehti 

tööd rohkem, hooaja sees vahetus võistluste kommentaator. Samuti tulid appi teised abilised, millest tulenes 

eelarvega võrreldes lisakulu. Eelmise aastaga võrreldes korraldati üks etapp rohkem. Juhatuse kinnitusel 

kaetakse Alexela etapi korralduskulud summas  3313.30€ 

2. Terasmees II, planeeritud 12.05 kl 09.30 Rakveres. Jan-Erik Luik andis prognoosi kuludeks. Treenerid küsivad 

järgi ja saadavad osalevate sportlaste nimekirja.  

 

3. Hooaja kokkuvõte – riiklik rahastus on eelnevate hooaegadega võrreldes väga kokku tõmmatud, ainus 

lahendus on leida 2019/2020 hooajaks juurde uusi sponsoreid,  sellega hakatakse kohe tegelema. 

 

4. Kinnitati tulemuste põhjal aasta parimad sportlased: 

Parim mees – Tormis Laine 

Parim naine –  Anna-Lotta Jõgeva 

Parim juunior naine -  Anna-Lotta Jõgeva 

Parim juunior mees – Tormis Laine 

Parim noorsportlane tüdruk – Emma Tammemägi U12 

Parim noorsportlane poiss – Hans Markus Danilas U16 

Sportlaste autasustamine toimub 7.juunil Käärikul Eesti Suusaliidu hooaja lõpetamisel. 

Tänatakse ka sponsoreid – Corrigo, Alexela, Alpiexpress, Narva Gate, Toko 

 

5. EMV 2020 – noortel jätkuvad EMV Pyhäl, täiskasvanute EMV korraldamise võimalust arutatakse järgmisel 

koosolekul 

 

6. Dinars Dorssiga kokkusaamine 7.mail, teemaks võistluste korraldamine Eestis. Leida vastus kas mäed 

vastavad nõuetele. Dinarsi ettepanek -  Baltic Cupi ühe etapi korraldamine Eestis FIS võistlusena jaanuaris 2020. 

 

7. Koondise riided, tellimine – noortele jääb Beyond, suurtele Vitalini või võimalusel määratakse toetus, mille 

eest saab koondislane varustust osta.  

 

8. Audentes – mäesuusatajatele gümnaasiumi astes õppimise võimaluse taastamine. Audentes võtab treeneri 

oma palgale, nõue treenerile = EKR 6 tase, mida Eestis pole ühelgi treeneril. Suusaliit (Tõnu Seil) uurib EOKlt 

ning Audenteselt kas on võimalik selles osas teha erandeid. Täiskohaga treener võetakse tööle kui õppima 



läheb 4 mäesuusatajat ning kui alla selle, siis saab treener töölepingu poole koormusega.  

 

9. Koondiste kinnitamise ettepanekut 2019/2020 hooajaks ootame TN poolt 20.maiks.  Noortekoondise 

hetkeseis: 

Koondisenormi täitnud U12 klassist ületulevad sportlased (Baltic Cupi poodiumid): 
1. Emma Tammemägi 
2. Mikk Mesila 
3. Markus Mesila 
 
Koondisenormi täitnud U14 sportlased (norm 800 p): 
4. Renet Riitsalu - 860 p 
5. Ako Armin Raid - 859 p 
 
Teise aasta klausliga koondises jätkavad sportlased: 
6. Rasmus Mesila 801 p 
7. Tauri Jürisaar 666 p 
8. Laur Mägi 541 p 
9. Aleksander Luik - vigastus.  
 

10. EOK stipendiumi konkurss – välja kuulutatud, 2 nädalat SL lehel üleval.  

11. Tärnaby FIS Children võistluste 6 kvalifitseerunu lähetuse toetuste aluseks on kulu aruanded nii 

sportlastel kui treeneril koos kulutšekkidega, iga klubi teeb oma sportlastele koondaruande. 

 

12. Infoks - 8.mail kl 16.00 SL juhatuse koosolek.  

7.juunil toimub Käärikul hooaja lõpetamine. Kevadseminar Käärikul 8.-9.juuni, meie poolt kutsutud lektor on 

Mika Pelli Soomest Ruka Alpikoolist. 

 

13. Kulka 20.mai – esitame noortekoondise laagri taotluse Snow Arena sisehalli.  

14. Inventar – Nils Kroon andis ülevaate turvavõrkude, piirdevõrkude jm inventari asukohast. Järgmisel hooajal 

vaja leida võimalus uu(t)e drelli(de) soetamiseks või rentimiseks. 

15. Järgmine alakomitee koosolek planeeritud juuni kuusse. 

 

 

 


