
Mäesuusatamise alakomitee koosolek 27.07. 2020 kell 17.00 – 19.30 

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

Koosolekut juhatas: Jaanus Mikk 

Protokollis: Katrin Mesila 

 

Päevakorra punktid: 

1. Eesti NMV 2019/2020 koht ja aeg, korraldaja 
2. Eesti MV 2020/2021 ( ettepanek korraldada Austrias) 
3. Noortesari 2020/2021 hooajal 
4. MM 2021 Cortina d'Ampezzo 
5. Audentese õpilased 

6. Eelarve 2020/2021 hooajaks 

 

1. Eesti NMV 2019/2020 koht ja aeg, korraldaja 

Ranek Koni ja klubi Tartu Slalom poolt on tulnud ettepanek korraldada võistlused  Suomutunturil, kus 
kõik sportlased saaksid võistlustele eelneval nädalal treenida ja 11.-12.detsembril toimuksid Eesti 
noorte meistrivõistlused SL, GS, SG, AC U10-U16 vanuseklassidele. Nils Kroon tutvustas EnMV 
korralduse võimalust Snow Arenal Lithuanian Cup’i raames, U10-U16 SL ja SuSL. Otsustati alustuseks 
saata kõikidele klubidele kiri, kus palutakse vastata mitu sportlast Suomutunturil osaleksid, aega 
vastamiseks 1 nädal.  

Võistluste korraldamise tingimuseks lepiti kokku, et sportlasi peab tulema kokku igas vanuseklassis 
minimaalselt 3 ( v.a. U16 tüdrukud) ning teistest klubidest osalejate arv peab olema kokku vähemalt 
sama suur kui korraldaja klubi Tartu Slalom sportlaste arv, ehk 50% osalejatest. Minimaalne sportlaste 
arv kokku võistluste toimumiseks on 25. 

Kõikidele klubidele saadeti küsimus garanteeritud osalejate arvu kohta Suomutunturil 11.-12.12.2020, 
vastused olid järgnevad: 

Nordiko – 1 sportlane jah, 1 sportlane võib-olla 
Nõmme Lumeakadeemia - 0 
Mäesuusakool – 0 
Alpi Järelkasv – 0 
Telemark – 0 
Väike-Munamägi – 4 sportlast võib-olla 
Tartu Slalom – 16 sportlast jah 
 
Kokku osalejaid: 17 jah/ 5 võib-olla, osalejaid kolmest klubist 
 



Kuna arutluse all olnud ENMV korraldamine Suomutunturil ei saanud kokku 
võistluste läbiviimiseks piisavalt toetushääli, pakuti klubidele teise võimalusena välja ENMV toimumine 
Leedus Druskininkai Snow Arenal Lithuanian Cup’i raames 10.-11.oktoobril ja paluti kõigil klubidel 
täpsustada osalejate arv. Vastused olid järgnevad: 

Nordiko ja Nõmme Lumeakadeemia – vastus sportlaste arvu kohta puudub 
Mäesuusakool – 3 sportlast jah, enamate sportlaste arv sõltub ettevalmistuslaagrites 
osalemise võimalikkusest 
Alpi Järelkasv – 1 sportlane võib-olla 
Telemark – 8 sportlast jah 
Väike-Munamägi – 7 sportlast jah 
Tartu Slalom – 0 
 
Kokku osalejaid: 18 jah / 1 võib-olla, osalejaid 4 klubist 
 
ENMV toimumise aeg ja koht vajab veel arutlemist, otsus vastu võtmata. 
 
 
2. Eesti MV 2020/2021.  

Otsustati ühehäälselt, et Austrias uuel hooajal Eesti meistrivõistlusi ei korraldata. Ettepanek 
on korraldada EMV sel hooajal BC raames -  Ranek Koni räägib Dinarsiga läbi ning uurib 
võimalusi. 

 

3. Noortersari 2020/2021 hooajal 
 

Terasmees – kuupäev täpsustamisel, ettepanek korraldada L, 26.septembril.  
Vaadati üle Tartu Slalomi ning Nordiko võistluskorralduse pakkumised.  
Alexela lepingu allkirjastamine toimus reedel, 31.juulil ja Alexelale esitati mõlema korraldaja 
pakkumised. Noorte alpisarja korraldajaks valis Alexela Jan-Erik Luige ja klubi Nordiko. 

Alexela toetab noorte alpisarja korraldamist järgmised 2 hooaega.  

 
4. MM 2021 Cortina d’Ampezzo 

17.augustiks on vaja saata korraldajale andmed tiimide suurustest ja tubade vajadusest. 

 

5. Audentese Spordigümnaasiumi õpilased 

Antud hetkel pole meil ametlikult mitte ühtegi mäesuusatajat sügisest õppima asumas. Kaarel 
Grünberg vajab Audentese treenerina EKR6 treeneri kvalifikatsiooni, eksam augustis. 

 



6. Koondislaste riided  

Uutele koondislastele (2) on vaja lisaks kombedele tellida ka shortsid, softshellid ja joped. 
Ranek uurib eelmisest hooajast üle jäänud jope olemasolu ja Risto Haltist tellimise võimalust 
ja hindu ( Aleksander, Maria, Erik ) + shortside ja softshellide numbrid. 

7. 2020/2021 eelarve 

Vaadati veelkord üle uue hooaja eelarve, lõplik kinnitamine järgmisel koosolekul. 

 

 

Koosolek lõppes kl 19.30 

 Protokolli on täiendatud mitmetele küsimustele vastustega 12.08.2020  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


