
Mäesuusatamise alakomitee koosolek 26.novembril 2019 kell 16.00 – 18.30 

 

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

Külalisena: Tõnu Seil 

Koosolekut juhatas: Jaanus Mikk 

Protokollis: Katrin Mesila 

 
 
1. Katrin andis ülevaate noortekoondise riietusest, sportlaste litsentsidest ja punktide arvestusest 

 Noortekoondise riietus – tellitud riided on kohal ja antakse üle koondislaste treeneritele. 
Noortekoondise liikmetele on rahvusvahelistel võistlustel koondise riiete kandmine kohustuslik. 

 Litsentsid – Marsh Kindlustusega on kindlustusleping sõlmitud, ootame klubidelt sportlaste 
nimekirju uuel hooajal litsentside jätkamiseks, laekumisi kuni 5.jaanuarini 2020. 

 Litsenseeritud sportlaste punktide arvestus – Kaarel Grünberg on valmis punktiarvestusega 
jätkama, klubide treeneritele palve teda oma klubi sportlaste tulemustest informeerida. Tõstatus 
küsimus kas ka U12 vanuseklassi sportlaste punktiarvestus tuleks lisada tabelisse. Küsimus 
edastatakse treenerite nõukogule otsustamiseks. 

 Samuti edastatakse küsimus treenerite nõukogule, mis puudutab hooaja alguses toimuvatele 
FIS Children võistlustele 6 parima sportlase valikut – mille põhjal? 20. detsembriks vastus 

 
2. Baltic Cup II etapp - korralduse hetkeseis, sponsorid, meedia ja FB kajastus 

Ülevaate andis Ranek Koni. Võistluskorralduse poolelt sujub kõik plaanipäraselt ja ollakse kenasti 
graafikus. Otsime lisaks toetajaid ning söökide-jookide pakkujaid. Samuti otsitakse võistluste läbiviimise 
ajaks appi vabatahtlikke. 

3. Alexela lisaetapp Kuutsemäel koos EnMV suusakrossis 7.märtsil - korralduse ettepanek Jan-Erik 
Luigelt. Ühine otsus – suusakrossi võistlust ei tehta Alexela etapina, kuna enamus sportlasi soovib  
samal ajal treenida järgmisel päeval Munamäe sportnõlval toimuvateks Eesti meistrivõistlusteks 
slaalomis. 
 
4. Juunioride MM – kvalifitseerumise nõuded ja osalejad  

Otsus palutakse teha treenerite nõukogul hiljemalt 20.detsembriks 2019 

 
5. Audentes - vahepealsetest arengutest, plaanid edasiseks.  

Esitluse tegi Ranek Koni. Kaarel Grünberg ning Ranek Koni jätkavad projekti käivitamist, alustatakse 
lapsevanematele ning treeneritele info jagamisest, et välja selgitada huvitunute arv, kes sooviksid 
alustada gümnaasiumiõpet Audenteses.  

6. Terasmehe testid ja statuudi täitmine – treenerite nõukogult oodatakse otsust ning lisaettepanekuid 
20.detsembriks 2019 

7. Laste ja noorte kaasamine mäesuusatamisse 

Tallinna linn on valmis toetama „Noored lumele“ projekti, et kasvatada mäesuusatamise harrastajate 
arvu.  Proovida tuleb teha pilootprojekt, kus vaja projektijuhti, kaasata tuleb ka koolid. Taotlusvooru 
tähtaeg on 15.jaanuar 2020 

 

Koosolek lõppes kell 18.30 


