
Mäesuusatamise alakomitee koosolek 17.septembril 2019 kell 17.00 – 19.30 

 

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

Kohal on kõik juhatuse 4 liiget, Kaarel Grünberg astus tagasi 

Koosolekut juhatas: Jaanus Mikk 

Protokollis: Katrin Mesila 

 

1.Uue hooaja võistlused ja võistluskorraldus (Terasmees, Alexela, EMV, Baltic Cup).  

* Balti karikasarja II etapp koos FIS ENL SL võistlustega on kinnitatud 11.-12.jaanuariks 2020, 

toimumiskoht Väike-Munamäe Sportnõlv, mis on alates käesolevast hooajast kinnitatud FIS nõuetele 

vastavaks võistlusnõlvaks ning annab Eestile võimaluse korraldada Sportnõlval rahvusvahelisi FIS 

võistlusi slaalomis. Võistluskorraldusleping 11.-12.jaanuariks 2020 on sõlmitud Tartu Slalomi esindaja 

Kaarel Grünbergiga ning allkirjastatud Jaanus Mikk poolt.  

* Terasmees – toimub sügisel Alexela Noorte Alpisarja I etapina, 5.oktoobril Rakveres. Terasmehe 

peakorraldaja on Risto Roonet, tehnilise poole ja ajavõtu eest vastutab Jan-Erik Luik, protokollid Jan-

Erik Luik. Võistluskorraldusse kaasatakse vabatahtlikke lapsevanemaid järgnevalt: Rakverest 4, MTÜ 

Mäesuusakool 3 ning MSK Nordiko 3 lapsevanemat. Soojendus algab kl 10.30, samal ajal toimub 

vabatahtlike lastevanemate juhendamine, Terasmehe katsed algavad kell 11.00 

* 2019/2020 hooajal korraldab Eesti Suusaliit koostöös Austria klubiga Telfs esimest korda Austrias 

Seefeldis 8 FIS võistlust :  

23.11.2019 2xSL M ning 28.12.2019 2xSL M 

29.02.2020 EST FIS NC GS men and woman (Eesti meistrivõistlused GS mehed, naised) 

01.03.2020 EST FIS NC SL men and woman (Eesti meistrivõistlused SL mehed, naised). Karikad 

tellitakse Gravexist ning  EMV medalid tavapäraselt samuti Eestist. 

* Alexela Noorte Alpisari – hetkel on vaid üks võistluskorralduse pakkuja, Jan-Erik Luik, kellega 

arutatakse läbi lepingu tingimused, kooskõlastatakse võistluskorralduse eelarve ning pannakse paika  

uue hooaja võistluskalender.  

* Eesti muud võistlused - Siim Peetrilt ootame Otepää mängude ning Valgamaa MV kuupäevi.  

 

2.Koondiste- ning klubideülene 2019/2020 hooaja mäepiletite hinnakokkulepe.  

Alakomitee liige Nils Kroon kooskõlastas Priit Tammemäega Munamäe, Kuutsemäe ning Vimka hooaja 

piletite hinnad, vastavalt vanusele. Hinnad saadetakse klubide esindajatele mailile. 

 

3.Toetajad 2019/2020 hooajal 

Olemasolevad toetajad on Alexela – noorte alpisarja toetaja ning Silindia Ehitus, kes toetab 

mäesuutamise noortekoondist. Toetuste kasutamine – mäepiletite kompensatsioon, Beyond 

võistluskombed. Lisaks on käimas mitmed läbirääkimised uute lisatoetajate leidmiseks.  

 

 

 



 

4.Eesti Suusaliidu poolt esitatud taotlused Kehakultuuri ja Spordi Sihtkapitalile – 20.08.2019 taotlus-

vooru eraldused Kulkalt 

* FIS delegaadi Öko Heikkala Eestisse tulek – 1000€ 

* Noortekoondise kiirusalade laager  - 1500€  

* Anna Lotta Jõgeva „Noor ja Andekas“ stipendium 1000€ 

 

5.Audentese gümnaasiumiõpe /mäesuusatamise ala taastamine - treener ja grupp 

Kaarel Grünberg on avaldanud soovi kandideerida Audentese mäesuusaalade treeneriks. 

Gümnaasiumi õpilasi peab olema minimaalselt 4, et mäesuusatamise gümnaasiumiõpe Audenteses 

saaks toimuda. Plaanis uus kohtumine Audentesega. Kaardistada sportlaste huvi gümnaasiumi 

astmes. 

 

6.Juhatuse liikme tagasiastumine 

Kaarel Grünberg andis teada, et soovib alakomitee juhatuse liikme kohalt tagasi astuda. Uue 

alakomitee kandidaadi esitavad klubid ning üldkogu koosolekul (kuupäev täpsustamisel) tehakse 

sellekohane otsus. 

 

7.Eelarve kinnitamine 2019/2020 – kinnitati uue hooaja mäesuusatamise eelarve 

 

8. Noortekoondise riietus – alakomitee juhatuse liige Risto Roonet on taas valmis toetama 

noortekoondist Halti riietusega. Kaardistatakse riietuse vajadus ning uus tellimus esitatakse tootjale 

oktoobri alguses. 

 

9.Eesti mäesuusatamise koondiste kriteeriumid 2020/2021 hooajaks 

Statuudid on Treenerite Nõukogu ning alakomitee juhatuse poolt kinnitatud ning sellekohane info 

läheb Eesti Suusaliidu lehele: https://www.suusaliit.ee/et/mdokumendid 

 

https://www.suusaliit.ee/et/mdokumendid

