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1.Käesoleva hooaja toetajad ning riiklik tulude pool 

* Uus noorte-ja juunioride mäesuusatamise koondise toetaja on sel hooajal K-projekt, kes toetab 
sportlasi 5000 euroga. Vastavalt kokkuleppele lisatakse uue toetaja logod sportlaste riietele, tagatakse 
online väljund ESL lehel ning bännerite nähtavus kõikidel ESL poolt korraldatavatel Noorte Alpisarja 
võistlustel ning Eesti noorte meistrivõistlustel. Reklaammaterjalide ning bännerite tootmise tagab 
toetaja. Norras elavale ja treenivale juunioride koondise liikmele Laur Mägile saadame  K-projekti logo 
ning tema korraldab ise logo riietele trükkimise. Samuti toetab koondislasi ja nende treenereid sel 
hooajal Eckeröline, kellega kehtivad samad kokkulepped logode ja bännerite osas. 

* Tormis Lainele leiti alakomitee juhatuse poolt ka sel hooajal eraldi toetaja, kelleks on Reterra. Reterra 
toetus Tormisele on 5000€, mis kantakse sportlase kontole. 

* Juhan Luike toetab käesoleval hooajal teist aastat järjest Corrigo. Toetus summas 5000€ kantakse 
sportlase kontole, kokkuleppe kohaselt on toetus Juhanile mõeldud Cortina D’Ampezzo MM 
kulude/lähetuse katteks. 

 

2. Alexela Noorte Alpisari, EnMV võistluskalender 

* Alexela Noorte Alpisarja Nõmme etapp – on vaid Alexela etapp ning võimalusel on soov korraldada 
võistluste raames ka Tallinna meistrivõistlused 



* Alexela Noorte Alpisarja Kuutsemäe etapp slaalomis (SL) ja superslaalomis (SuSL) korraldatakse 
vanuseklassidele U8-U16. SuSL on  htlasi ka U10-U16 EnMV ja SL võistlus on EnMV U10 vanuseklassile 

* Alexela Noorte Alpisarja Tuhamäe etapp – paralleelslaalom (PSL) ning suurslaalom (GS). PSL U10-U16 
vanuseklassile ka EnMV, GS U8-U16 vanuseklassile, ning U10 vanuseklassile EnMV 

* Kõik ülejäänud Eesti noorte meistrivõistlused korraldatakse veebruari koolivaheajal Soomes 
Suomutunturi suusakeskuses järgnevalt: 

SG, SL, GS, AC = U12-U16 EnMV 

Alakomitee ühise otsuse kohaselt on võistlustele eelnevatel treeningutel õigus osalemiseks ka 
nooremate vanuseklasside sportlastel.  

Samas lepiti kokku reegel: KÕIK SPORTLASED PEAVAD OLEMA KINDLUSTATUD, KINDLUSTUSE 
PUUDUMISEL VÕISTLEJAT STARTI EI LUBATA. 

*Alexela Noorte Alpisarja vanuseklasside osas lepiti kokku, et võistlused toimuvad sarnaselt 
eelnevatele hooaegadele U8-U16 vanuseklassi sportlastele, kus U8 sportlaste arvestuses ei toimu 
paremusjärjestust ning meene saavad U8 vanuseklassis kõik osalejad. 

 
3.  Baltic Cup korraldusleping  

Baltic Cupi korraldusleping Tartu Slalomi ja Eesti Suusaliidu vahel allkirjastatakse Eesti Suusaliidu 
esindaja Jaanus Mikk ning Tartu Slalomi esindaja Kaarel Grünbergi poolt. Eelnevalt lepiti kokku, et ESL-
le kulusid seoses võistluste korraldamisega ei tule ning kui Tartu Slalomi korraldatud BC etapp jääb 
kasumisse, siis on klubil õigus jätta ülejääk oma korraldusmeeskonnale töötasu maksmiseks. Baltic Cupi 
võistluste tarbeks luuakse Tartu Slalomi poolt eraldi konto ning tagatakse kulude-tulude läbipaistvus. 

 

4. K-projekti toetuse kasutamine 

Noorte- ja juunioride koondise uue toetaja K-projekti poolt saabuvast toetuse summast tagatakse 
noortele koondislastele mäepiletite kompensatsioon summas 154€/in, kokku 10 sportlasele. Lisaks 
kaetakse samast toetusest koondislaste riietele logode trükkimine. Alakomitee ühise otsuse põhjal 
toetatakse ülejäänud summa ulatuses koondislaste FIS võistlustele lähetamist. Tingimuseks on 
sportlase osalemine FIS välisvõistlustel – juuniorid FIS- ja noored FIS Children võistlustel. Juhul kui 
selgub, et võistlusi ei toimu või võistlustele minek seoses Covid-19ga on väga keeruline, teeb 
alakomitee toetuse jagamise osas uue otsuse.  

 

5.FIS Children võistlustel osalemise soovid  

Tõdeti, et kõik klubid soovivad kasutada võimalust oma sportlastega FIS CHI võistlustel osalemiseks. 
Alakomitee poolt leidis kinnitust arvamus, et eelis osalemiseks on kvoodi järgi kindlasti koondisel ning 
eriti võistluste puhul, kuhu saab maismaad mööda sõita. Lepiti kokku, et kõikidelt klubidelt küsitakse 
eelistused üle ning koos proovitakse leida parim lahendus. 



 

6. Koondislaste riiete tellimused, hetkeseis 

Noortekoondise uutele liikmetele on Halti shortsid, softshellid ning joped saabunud. Riietuse soetamist 
toetab alakomitee liige Risto Roonet. Tormis Lainet toetab Risto Roonet Toko kaubamärgi toodetega. 
Toko logo lisatakse ESL mäesuusatamise toetajate lehele. Uued joped juunioride koondisele – Risto 
saadab info jopede valiku kohta, alakomitee teeb seejärel otsuse. 

 

7. Eelarve kinnitamine 2020_2021 hooajaks 

Eelarve vaadati detailselt üle ning kinnitati alakomitee kõigi liikmete poolt ühehäälselt  

 

8. 2020 üldkogu koosolek 

Uus mäesuusatamise alakomitee üldkogu koosolek toimub Tondi Tennisekeskuses, Sõjakooli 10,   
16.dets kl 16.00-18.00 Black Lounge saalis. 

 

9. Spordivahendite soetamine 

Ranek Koni tegi ettepaneku tellida juurde 10 x30mm tokki ja põhjendas tellimise vajadust. Alakomitee 
ühise otsusega tellitakse ESL-le juurde soovitud kogus tokke, mida kasutatakse sel hooajal Baltic Cupi 
võistluste korraldamiseks. 

 

10. Treenerite kutsekomisjoni töö 

Alakomitee palub kutsekomisjoni tööst teha Liis Needritil ettekanne Mäesuusatamise Üldkogu 
koosolekul, 16.detsembril. Ranek Koni, Kaarel Grünberg ja Anna-Liisa Kärson saadavad kirjalikult 
küsimused Liisile ette.  

 

11. Laur Mägi toetus 

Ranek Koni tõstatas küsimuse Laur Mägi eraldi toetamise kohta. Arutati uusi võimalusi ja tõdeti, et 
täna on otsetoetajad vaid A-koondise sportlastel.  

 

 

Koosolek lõppes kl 19.15 

 


