
ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 

 

Toimumise aeg ja koht: 26.08.2020 Tartu Suusaklubi ruumides, Tartu, Kreutzwaldi 3 

Protokollija: Tauri Tallermaa 

Juhataja: Reimo Kaasiku 

Koosoleku algus 14.00, koosoleku lõpp 16.15 

Osalesid: Reimo Kaasiku, Ave Nurk, Jaanus Teppan, Margus Uibo, Peeter Kümmel, Riho Roosipõld, 

Tanel Ojaste, Tauri Tallermaa, Tõnu Seil 

Puudusid: Andre Mets, Anu Taveter, Arne Tilk, Eido Tasalain, Risto Rammul, Robert Peets 

Koosolek on otsustusvõimeline. 

 
Riho Roosipõld teeb ettepaneku lisada päevakorda aktuaalsed teemad - fluorimäärded ja 
noortesporditabel (lisatud päevakorra punktid 4-6). 

 
Kinnitati päevakord: 
1.    Hooaja 2020/2021 MK etappidel osalemise ja Oberstdorfi MM-le kvalifitseerumise statuudi, 

Järelkasvu koondise statuutide ja hooaja 2021/2022 koondiste statuutide kinnitamine (Riho 
Roosipõld) 

2. Murdmaasuusatamise rahastamise arenguplaan 2020-2023; Projekt 100 SUUSASÕPRA (Peeter 
Kümmel), 
3. Hooaja eelarve (Tõnu Seil) 
4. Fluorimäärete keelustamine: ESL nägemus, strateegia ja eelarve võistluste korraldamisel, reeglite 
kohandamisel, liikmesklubide teavitamisel. 
5. Fluorimäärete keelustamine: ESL nägemus, strateegia ja eelarve uue põlvkonna määrete, uute 
töövahendite ja muu vajaliku soetamisel 
6. ESL noortesporditabeli uuendamine. Millised on arengud ja ajaline perspektiiv? 
7. Info  

• Hooaja kalender - kinnitamine e-koosolekuna. 
• Meediaga suhtlemine (Tauri Tallermaa)  
• Murdmaa alaleht - Peeter, projekt 5- brändi uuendamine  
• Treenerite koolitus? millal ja kuidas? September!!! 
• MK-del Eesti esindatus, Võistluszürii töökorraldus rahvusvahelistel võistlustel - Robert Peets, 

kommenteerib Peeter 

   
1. Statuutide kinnitamine (Riho Roosipõld) 
Järelkasvu koondiste 2020/2021 hooaja statuudid 
Täiendus Riho dokumendile: Eriolukorrad, mis ei ole sõnastatud statuudiga, lahendab ja võtab vastu 
otsused MAK tippspordi komisjon.   
Statuudi hääletus: ühehäälselt poolt 
2020/2021 hooaja MK etappidel osalemise ja Oberstdorfi MM-le kvalifitseerumise statuut. 
Ettepanek statuudid kinnitada, valik MM’ile teeb MAK tippspordikomisjon 
Otsus: ühehäälselt poolt 
Ettepanek kinnitada ESL 2021/2022 hooaja treeningrühmade koostamise statuudid 
Otsus: ühehäälselt poolt 



  
2. Murdmaasuusatamise rahastamise arenguplaan 2020-2023 (Peeter Kümmel), Projekt 100 
SUUSASÕPRA  
Dokumendi hääletus: ühehäälselt poolt 
  
3. Hooaja eelarve (Tõnu Seil)  
 Tõnu ülevaade ära kuulatud. 
  
4. Fluorimäärete keelustamine: ESL nägemus, strateegia ja eelarve võistluste korraldamisel, reeglite 
kohandamisel, liikmesklubide teavitamisel. 
  
Otsus ühehäälselt: 
Käesoleval hooajal Eestis toimuvate FIS’i võistlustel fluorimäärete kasutamine keelatud. Täpsem 
regulatsioon alates 1.oktoobris k.a. 
  
5. Fluorimäärete keelustamine: ESL nägemus, strateegia ja eelarve uue põlvkonna määrete, uute 
töövahendite ja muu vajaliku soetamisel 
  
Otsus: 
Koostöös Laskesuusaliiduga pöördumine EOK-sse /Tõnu Seil/, et tagada uueks hooajaks koondiste 
määruspärane suusahooldus (sisaldades kontrollseadmeid, hooldus- ja määrdevahendeid). 
  
6. ESL noortesporditabeli uuendamine. Millised on arengud ja ajaline perspektiiv? 
  
Otsus ühehäälselt: 
Kevadel tehtud tabeli uuenduste ettepanekut esitleda järgmisel ESL juhatuse koosolekul /Reimo 
Kaasiku, Tauri Tallermaa/. Paluda muudatuste ettepanekuid esitlema Riho Roosipõld. 
  
7. Info  

• Hooaja kalender. Tippspordikomisjoni poolt ette valmistatud kalendri plaan vajas mõningaid 
muudatusi. Kalender kinnitatakse e-koosolekuna.  
  

• Meediaga suhtlemine (Tauri Tallermaa)  
 

• Murdmaa alaleht, Projekt 5 - Murdmaasuusatamise brändi uuendamine (Peeter) – 
ajapuudusel lükatud järgmisele koosolekule 
  

• Treenerite sügisseminar. Millal ja kuidas? Esialgu büroo poolt tehtud ettepanek korraldada 
treenerite sügisseminar septembris elektroonilisel kujul. Murdmaa esindajad soovivad 
korraldada füüsilise seminari oktoobri esimesel nädalavahetusel.  
  

• MK-del Eesti esindatus, võistluszürii töökorraldus rahvusvahelistel võistlustel (Robert Peets, 
kommenteerib Peeter) 

  
 

 


