
Mäesuusatamise alakomitee koosolek 22.jaanuaril 2020 kell 17.00 – 19.00 

  

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

Koosolekut juhatas: Jaanus Mikk  

Protokollis: Katrin Mesila  

 

Päevakorrapunktid: 

1. FISi poolt korraldatavale treenerite koolitusele „FIS Development ALPINE COACHES CAMP 
2020“ ühe nais- ning meestreeneri valimine.  

Koolituse toimumiskoht Tignes (FRA)  13.-17.04.2020 Kandidaadid: meestreeneritest Kaarel Grünberg 
ning Mati Pütsepp;  naistreeneritest Anna-Liisa Kärson. FISi nõudmisel saab osaleda igast riigist vaid 
1 naistreener ning 1 meestreener.  

Hääletuse tulemused:  

naistreener: Anna Liisa Kärson – kõik juhatuse liikmed ühehäälselt nõus 

meestreener : Mati Pütsepp – 1 poolthääl; Kaarel Grünberg 4 poolthäält. 

Otsus: treeneritena sõidavad koolitusele Anna-liisa Kärson ning Kaarel Grünberg 

FISi ning alakomitee poolne nõue:  peale koolitust on osalejatel kohustus tuua kogu koolituse teave 
Eestisse ning teha presentatsioon treeneritele ning huvitatutele kõikidest läbitud koolituse teemadest. 
Lisaks otsutas alakomitee juhatus, et järgmisele analoogsele FISi poolt korraldatud koolitusele 
lähetatakse Mati Pütsepp. 

 

2. FIS Children lähetused edaspidi ning punktitabelist lähtuvad otsused. 

Tõstatus küsimus milline on kvalifikatsiooni nõue edaspidi hooaja alguses FIS võistlusele 
kandideerivatele sportlastele. 

Kõigil treenerite nõukogu liikmetel palutakse esitleda alakomiteele oma nägemus. Alakomitee juhatuse 
otsusega määratakse kvalifikatsiooni nõuded järgmiseks hooajaks. Kõige hilisem kuupäev 
esitlemiseks on 1.aprill 2020. Alakomitee poolt saadetakse treenerite nõukogule sellekohane kiri. 

 

3. Treenerite nõukogu hooajal 2019/2020.  

Alakomitee ühehäälne otsus:  teha treenerite nõukogu kolmeliikmeliseks. Kõikidele klubidele 
saadetakse sellekohane kiri ning kutse soovijatele treenerite nõukogusse kandideerimiseks. 
Kandideerimise tähtaeg on 31.01.2020, alakomitee hääletuse tulemused antakse kõigile teada 
7.veebruaril 2020. Uue treenerite nõukogu ametiaeg algab kohe peale  tulemuste teatavaks tegemist 
ning kestab kuni 2020/2021 hooaja lõpuni. 

 

4. EMV Seefeldis  

Soovime võistluste ajakava ning autasustamisega seonduvat infot. Austerlased soovivad suuremat 
kvooti ja see on juba ka ESL ning FISi poolt kinnitatud.  



 

5. Noortekoondise sponsori Silindia Ehituse toetuse jääk ja selle edasine kasutamine.  

Alakomitee juhatuse otsusega jagada jääk kõigi noortekoondise liikmete vahel, ESL teeb ülekanded 
sportlaste klubidele. 

Lisaks - ESL tokkide ja varustuse google docs faili loovad Nils ja Ranek. Seda faili kasutavad ja 
täidavad treenerid ja võistluste korraldajad, kes ESL varustust treeninguteks ning võistlusteks 
kasutavad. 

Lepiti kokku, et hooaja lõpus vaadatakse varustuse seisukord üle ning vajadusel tellitakse uuesti tokke 
juurde.  

 

6. Ranek Koni saadetud Baltic Cupi bännerite aluste arve  

Jaanus ja Ranek korraldavad arveldamise läbi uue BC toetaja. 

 

7. Rahvuskoondise liikmetele Juhan Luige ning Tormis Laine võistluskombed  

Mõlemale sportlasele kompenseeritakse ESL poolt kahe võistluskombe ost.  

 

8. Audentes  

Teema on endiselt aktuaalne, reaalne on saada 0.5 kohaga treeneri koht kui on 2 mäesuusatajat, kes 
soovivad alustada õpinguid gümnaasiumi astmes alates sügisest Audenteses. Kandideerimise info 
saadetakse sportlastele. 

 

9. Alexela Noortesari 

Plaan B – alakomitee otsustas lükata lume puudusel esimesed Alexela etapid edasi ning ühtlasi 
palutakse Alexela Noortesarja korraldajal Jan-Erik Luigel mõelda võistluste korraldamisele Eestis 
märtsis-aprillis. Edasilükkamine hetkel kõige mõistlikum ja soov on korraldada kõigile vanuseklassidele 
(U8-U16) etapid ikkagi Eestis. Kui peaks ka veebruaris olema lumepuudus ning soojakraadid, siis 
arutame uuesti võistluste korralduse võimalust Soomes. 

 

10. Uutest toetajatest  

Alakomitee juhatuse esimees Jaanus Mikk on sõlminud kokkulepped lisaks kahe  toetajaga hooajaks 
2019/2020: Reterra Estate–  uus Tormis Laine sponsor ning Juhan Luige toetamist jätkab ka sel hooajal 
Corrigo. 

 

Koosolek lõppes kell 19.00 

 


