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Juhatuse koosoleku protokoll 

Tallinn          03.10.2022 nr 10 

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.34 

Toimumiskoht: Tondi Tennisekeskuse Black Lounge  
Veeb (Google Meet - https://meet.google.com/osg-tqbn-bze) 

Juhatas: Kristjan Koll 
Protokollis: Kristel Jaakson 
Võtsid osa:  Gert Lee, Vahur Leemets, Jaanus Mikk, Andres Nurk, Taavi Sepp (veebis), Tauri 

Tallermaa (veebis), Priidik Vesi 
Puudus:  Reimo Kaasiku, Ago Markvardt, Vahur Teppan 
Kutsutud:  tegevjuht Kristjan Koll, kahevõistluse ja suusahüpete ala juht Rauno Loit, Tõnu Seil 
 

PÄEVAKORD: 

1) Austria naissuusahüppaja soov hakata Eestit esindama - Rauno 

2) Murdmaasuusatamise tiitlivõistluste ja maailmakarika statuutide kinnitamine - Kristjan 

3) Liikmesklubide hulgast välja astumise avaldused – Kristjan 

Juhatus kinnitas päevakorra ning valis koosoleku juhatajaks tegevjuhi Kristjan Kolli ja protokollijaks 

büroojuht Kristel Jaaksoni. 

1 – Austria naissuusahüppaja soov hakata Eestit esindama 

Info: kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit andis ülevaate, et temaga on ühendust võtnud 

Austria naissuusahüppaja. Soov on hakata esindama Austra asemel teist riiki ja on huvi tundnud 

võimaluse vastu Eestit esindama asuda. Eestiga ei seo hetkel midagi. Sportlane kuulub naiste 

suusahüpetes maailma kümne parima hulka ja on võitnud tiitlivõistlustel medali. 

Juhatus arutas teemat ja palus uurida rohkem tausta ning hankida lisainfot Austria suusaliidust. Samuti 

tuleb vestelda veel põhjalikult sportlase endaga, täpsustades nii treeningute läbiviimist, nende 

rahastamist ja sportlane motivatsiooni kodakondsust vahetada. 

Otsustati: võtta info teadmiseks ning tulla küsimuse juurde tagasi järgmisel koosolekul, kui on olemas 

lisainfo. 

2 – Murdmaasuusatamise tiitlivõistluste ja maailmakarika statuutide kinnitamine 

Info: tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate statuudidest, millega on võimalik tutvuda siin: 

https://www.suusaliit.ee/bw_client_files/suusaliit/public/img/File/2023_Planica_MM-

le_kvalifitseerumise_statuut.pdf  

Vastavalt alakomitee reglemendile ja varasemale juhatuse otsusele, peab Eesti Suusaliidu juhatus 

kinnitama murdmaasuusatamise koondise statuudid. Murdmaa suusatamise alakomitee on kinnitanud 

statuudi, mis on koostatud tippspordi komisjoni poolt. Statuuti tuleb väike muudatus seoses ESL-il 

kavas olevate võistlustega ja Davosi MK etap asendub Östersundi Skandinaaviakarika etapiga 

tulenevalt logistikast ja kulude kokkuhoiu eesmärkidest. See ei muuda võistlustel osalemist statuudi 

aluseid. 

https://meet.google.com/osg-tqbn-bze
https://www.suusaliit.ee/bw_client_files/suusaliit/public/img/File/2023_Planica_MM-le_kvalifitseerumise_statuut.pdf
https://www.suusaliit.ee/bw_client_files/suusaliit/public/img/File/2023_Planica_MM-le_kvalifitseerumise_statuut.pdf
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Toimus arutelu.  

Võistlused on suhtelised kulukad ning eelarve on väga piiratud. Bürool tuleb panna kokku kalkulatsioon 

võistlustel osalemise kohta tänase statuudi alusel ning täiendada statuuti.  

Ettepanek: 1) ESLi poolt finantseeritavatele kohtadele kandideerimine toimub ainult FIS punkti alusel, 

mis on teenitud kas MK etapilt või kontinentaalkarikalt; 2) Välja arvutada, mitu sportlast on võimalik 

välja saata igale etapile ja sellega piiritleda ära finantseeritavate kohtade arv; 3) Lisada statuuti 

sportliku printsiibi klausel vabadele kohtadele kandideerimisel 

Otsustati: Tegevjuht esitab järgmisel juhatuse koosolekul täpse kalkulatsiooni, mitu sportlast etapi 

kohta on võimalik ESLil lähetada. Vastavalt sellele täiendada statuute maksimaalsete kohtade arvuga 

ja lisada klausel, kus määratletakse ära, et finantseeritavatele kohtadele kandideerimiseks saab FIS 

punkti teenida ainult MK etapilt või kontinentaalkarikalt. Uuel koosolekul arutada täiendatud statuuti. 

3 – Liikmesklubide hulgast välja astumise avaldused 

Info: tegevjuht edastas info, et Suusaklubi Margus on avaldanud soovi liidust välja astumiseks. Lisaks 

on koosoleku toimumise ajaks laekunud soov ka suusaliidust välja astumiseks Aegviidu Spordiklubi 

MTÜ-lt. 

Kuna 1. aug-st hakkas kehtima uus suusaliidu liikmesklubide osalustasude arvestus, siis on küsimus, 

kuidas toimetada välja astuvate klubide uue liikmemaksu arvetega. 

Toimus arutelu. 

Otsustati: rahuldada klubide avaldused ning kinnitada nende eemaldamise suusaliidu liikmesklubide 

nimekirjast. Uue korra järgi kehtima hakanud liikmemaksu arvet tagasiulatuvalt 1. aug 2022 ei esita. 

 

 

 

______________________     ______________________ 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristjan Koll       Kristel Jaakson 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


