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1. Ülevaade FIS koosolekutelt 

18.-21.05.20 toimunud FIS koosolekutest teeb ülevaate Vahur Leemets: 
- Fluori määrded (sh pidamismäärded) on järgmisest hooajast keelatud. Kontrollima hakatakse esialgu 
eelkõige MK etappidel.  
- MK etapp saab toimuda vaid juhul kui vähemalt 7 riiki top 10-st (vastavalt Nation Cup 2019/2020 
tulemustele) saavad osaleda.  
- Korraldava riigi sportaste max arv on 12 (sh vähemalt 2 sportlast vanuses U23) 
- majutus tuleb organiseerida nii, et iga tiim asub eraldi majutusasutuses 
- MK-le registreerimise tähtajad: 
 - arvuline ülesandmine 6 ndl enne võistlust 
 - tasuta tühistamine 13 päeva enne võistlust 
 - nimeline ülesandmine 8 päeva enne võistlust 
- Hiljemalt 15.06. MK kalendri muudatused. Samaks kuupäevaks annavad kõik riigid teada, mis 
tingimustel saavad MK-d korraldada ja kas saavad seda teha ka pealtvaatajateta. 
Lõplikult otsustab sügisene FIS koosolek. 
- Määrdepersonali töökoormuse vähendamiseks ja raja koormuse vähendamiseks suuskade määrimine 
peale veerandfinaali keelatud. 
 
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks  
 
 
 
 



2. Murdmaasuusatamise peatreeneri ametikirjeldus 
Eelmisel koosolekul oli vastu võetud otsus, mille alusel alakomitee juhatuse esimees teeb ESL juhatuse 
järgmisel koosolekul ettepaneku murdmaasuusatamise peatreeneri konkursi väljakuulutamise 
vajaduse osas. Lepiti kokku, et ESL juhatusele argumenteeritud ettekande tegemiseks on kõigil 
alakomitee juhatuse liikmetel aega nädala jooksul teha vastavaid ettepanekuid. 

Vastavalt ESL juhatuse otsusele arutati teemat eelarvekomisjoniga ja saadi heakskiit peatreeneri 
konkursi väljakuulutamiseks.  

Tänasel koosolekul toimus arutelu nii peatreeneri teema ümber laiemalt kui P. Kümmeli poolt esitatud 
peatreeneri ametikirjelduse üle.  
Arne Tilk teeb muudatusettepanekud peatreeneri ametikirjeldusse, sh eesti keele nõude kaotamine.  
 
Otsus: 01.06. välja kuulutataval ESL peatreeneri konkursil võtta aluseks koostatud 
Murdmaasuusatamise peatreeneri ametikirjeldus.  
Otsuse poolt 9, erapooletuid 1, mitteosalenuid 1 
 
 

3. Rullsuusatamise FIS võistluse korraldamine 
Jaanus Teppan tegi ülevaate rullsuusa FIS võistluste korraldamisest. Ettepanek korraldada 04.-05.07 
Jõulumäel vabatehnika sprindi ja klassika distantsi võistlused ning 29.-30.08. Otepääl EMV raames 
klassika sprindi ja uisu distantsi võistlused. Võimalikult palju ühendatakse võistlused EVIKO Suusarulli 
võistlustega. 
V. Leemets annab teada, et Itaaliasse, Ziano di Fiemme planeeritud rullsuusa MK etapp jääb ära ja FIS-
i rullsuusatamise alakomitee juht Martins Niklass tegi Eestile ettepaneku korraldada käesoleva hooaja 
MK etapp Eestis. Enne lõpliku vastuse andmist võeti aega ideede kogumiseks ja projekti finantspoole 
selgitamiseks. 
 
Otsus: Korraldada rullsuusatamise FIS võistlused 04.-05.07. Jõulumäel ja 29.-30.08. Tehvandil (EMV 
raames). Alustada läbirääkimisi rullsuusatamise MK etapi korraldamiseks 29.-30.08. 
 

4. Alakomitee juhatuse töökorraldus  
Arutati Peeteri poolt ettevalmistatud Murdmaasuusatamise alakomitee töökorralduse reeglite üle. 
Hetkel jäi valdavaks arvamus, et nimetatud reeglid muudavad  alakomitee juhatuse tegevuse 
bürokraatlikumaks. 
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks 
 

5. Klubivahetus 
ESL-le on laekunud Anette Kasemetsalt avaldus üleminekuks Sakala Suusaklubist Võru Suusaklubisse. 
Mõlema klubi nõusolek olemas.  
 
Otsus: Kinnitada Anette Kasemetsa klubivahetus Sakala Suusaklubist Võru Suusaklubisse.   
 

6. ESL sotsiaalmeedia kajastus 
Ajapuudusel lükati teema edasi. 
 
 

7. 2020/21 statuudi projektid  
Jaanus Teppan tegi ülevaate 2020/2021 hooaja statuudi projektidest. Tippspordikomisjon on 
statuutide osas koos istunud, teinud ära põhimõttelised otsused, kuid lõplikuks kinnitamiseks 
oodatakse ära FIS-i otsused MK kalendri osas, mis peaksid tulema 15. juuniks. 
Otsus: 2020/2021 statuutide lõplik versioon esitatakse peale esialgse MK kalendri kinnitamist  



8. Riigieelarvelise noortespordi toetuse jagamine klubidele.  

Arutati noortespordi jagamise tabeli muudatusettepanekute üle. Kuna osad punktid puudutavad kõiki 
alasid, siis ei ole võimalik nende muutmine ilma teiste aladega arvestamata. Riho Roosipõld tutvustas 
muudatusettepanekuid. Toimus arutelu. 

Otsus: Võtta muudatusettepanekud arvesse ja kooskõlastamiseks teiste ESL aladega. 

 
9. Noorsportlaste suvelaagri korraldamine  

Eido Tasalain tegi ülevaate, millised nõudmised on Jõulumäe Tervisespordikeskusel sellise laagri 

korraldamise osas (sh grupi suurus 20 last, iga treeneri grupis vaid tema oma klubi treeningrühma 

lapsed, erinevad grupid omavahel kokku puutuda ei tohi). Kaaluti võimalusi kas ja kuidas on võimalik 

kehtivate piirangute raames läbi viia 29.06.–04.07.20 Jõulumäele planeeritud Noorte suvist ühislaagrit. 

Kuna ühislaagri põhieesmärgiks oleks olnud erinevate klubide laste ühendamine ja klubidevahelise 

koostöö tugevdamine, siis tõdeti, et olukorras, kus suurtel gruppidel on ühistegevused piiratud, ei ole 

ühislaagrit võimalik eesmärgipäraselt läbi viia ja otsustati laager aasta võrra edasi lükata. 

Otsus: 29.06. – 04.07.20 Jõulumäele planeeritud Noorte suvine ühislaager lükkub järgmisse aastasse 
 

 
 


