Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll
31. augustil 2017, Alexela büroos, Roseni 13, Tallinn
Koosolek algas kell 15:00
Osalesid: Andreas Laane, Madis Rahu, Reet Hääl, Kaili Ots, Tõnu Kull, Ago Markvardt,
Tõnis Pohla, Kaspar Kokk, Kaupo Koplus, Kalle Palling
Koosolek on otsustusvõimeline.
Kutsutuna osalesid Tõnu Seil, Kerstin Kotkas, Jaanus Teppan (päevakorrapunkti nr 4 juures)
Kinnitati esitatud päevakord:
1.
ESL-i üldkogu kokkuvõte, juhatuse uuendatud koosseis ja jätkutegevused Tõnu Seil
2.
Ülevaade 2018. a kahevõistluse MK-etapi korraldamisest
Ago Markvardt
3.
Ülevaade FIS-i pakkumisest alates 2019. a murdmaasuusatamise MK-etappide
korraldamiseks
Tõnu Seil
4.
Ülevaade 2017/2018 rahvusvahelisest võistluskalendrist ja koondiste
komplekteerimistest
Jaanus Teppan, Kerstin Kotkas, Tõnu Seil
5.
Ülevaade murdmaasuusatamise alakomitee plaanidest ja noorteprojektidest Kaili Ots
6.
Kohapeal algatatud teemad
P.1. ESL-i üldkogu kokkuvõte, juhatuse uuendatud koosseis ja jätkutegevused
Tõnu Seil esitas ülevaate enne üldkogu toimumist Eesti Suusaliidule tehtud ettepanekutest
ning välja toodud kitsaskohtadest, et seda detailsemalt analüüsida.
Otsus: Tõnu Seil koondab ESL-ile laekunud konstruktiivsed ettepanekud ja väljaoodud
kitsaskohad ning saadab selle juhatuse liikmetele ettepanekute ja kommentaaride vormis.
Tõnu Seil andis ülevaate vahepealsetest arengutest sportlase lepingute allkirjastamistest,
hooldemeeskonna vajadusest ja EOK toetuste väljamaksmisest. Esitati ettepanek vaadata
üle statuudid ning siduda MK-del osalemine normi täitmisega.
Tõnu Seil andis ülevaate eelarve täitmise hetkeseisust. Eelarvemaht peaks olema
võrdväärne eelmise hooajaga ning täiendavaid eraldisi seoses riigieelarvega hetkel ette
näha ei ole.
Otsus: Lepiti kokku, et uuendatakse ka ESL-i juhatuse liikmete vastutusalasid.
Hääletus: poolt – 10; vastu – 0; erapooletu – 0
P.2. Ülevaade 2018. a kahevõistluse MK etapi korraldamisest
Ago Markvardt tutvustas progressi, mis on toimunud seoses 2018. a kahevõistluse MK-etapi
korraldamisega. Läbi on räägitud hinnapakkumised võistluspaiga, SA Tehvandi
Spordikeskusega. Kokku on broneeritud 410 majutuskohta, millest personalile on vaja
eraldada 150 kohta, teletootmisele 50 kohta, ning vabatahtlikud peavad samuti sinna ära
mahtuma. Kuigi lõplik inimeste arv pole veel teada, peaks hetkeseisuga kohtadest piisama.
Telepildi tootmine toimub kokkulepitult BEC-i poolt ning 7. - 8. septembril 2017 on plaanis
MK-etapi ülekande režissööril koos oma meeskonnaga kohapealne olukorraga tutvumine,
millele järgnevad kasutatavate kaamerate arvu, konkreetsete positsioonide ja hinna
väljaselgitamine. 14. - 15. septembril 2017 leiab aset FIS-i delegatsiooni visiit. Lõplikult pole
otsustatud, kas sissepääs võistlustele on tasuta või piletiga.
Otsus: kutsutakse kokku kahevõistluse MK-etapi korraldusnõukogu, mille nõukogu esimees
on Eesti Suusaliidu president Andreas Laane.
Hääletus: poolt – 10; vastu – 0; erapooletu – 0

P.3. Ülevaade FIS-i pakkumisest alates 2019. a murdmaasuusatamise MK-etappide
korraldamiseks
Lahti MM-i ajal esitas FIS omapoolse pakkumise ning tutvustas seda ESL-i presidendile ja
peasekretärile. Võrreldes 2011/2012 hooajaga on vastavalt FIS statistikale
murdmaasuusatamise ülekannete vaadatavuse globaalne tendents suures languses ning
see näitaja on kahanenud ca 42%. FIS marketing pakub ESL-le uusi tingimusi. FIS-i lepingu
pikkuseks on 4 aastat ning peamine küsimus, kas ESL on nõus uuenenud tingimustel
lepingu sõlmima?
Otsus: Tõnu Seil kogub täiendavat infot ning esitleb pakkumist juhatusele lõplikul kujul koos
võrreldavate alternatiividega.
Hääletus: poolt – 10; vastu – 0; erapooletu – 0
P.4. Ülevaade 2017/2018 rahvusvahelisest võistluskalendrist ja koondiste
komplekteerimistest
Alade kaupa anti ülevaade rahvusvahelistele suurvõistluste toimumiskohtadest, -aegadest
ning hetkeseisuga kvalifitseerunud sportlastest.
Kahevõistlus ja suusahüpped:
Olümpiale on hetkel kvalifitseerunud 4 kahevõistlejat ja 3 suusahüppajat.
Freestyle:
Peamiseks medalilootuseks on Kelly Sildaru.
Mäesuusatamine:
OM-ile kvalifitseerub praegu 1 meessportlane.
Murdmaasuusatamine:
Eesti koondisel on hetke stimulatsiooni järgi riigi olümpiakvoodiks 2+1 kohta meestele ja 2
kohta naistele. Selleks, et meil õnnestuks teatemeeskond (4+1 meest) välja panna, tuleks
sportlastel osaleda kõrgetasemelistel võistlustel, kus sõidavad ka tugevad konkurendid.
Nõrgema tasemega võistlustel osalemine ei anna piisavalt punkte. Lisaks esitleti
ettepanekut, millised tingimused võiks seada ESL-i statuudina 2018 taliolümpiamängudele
kvalifitseerumiseks. Ettepanek on reglementeerida olümpiale pääs MK-etappidel
osalemisega ning seal saavutatud tulemusega, milleks on vähemalt 20 parema hulka
jõudmine. Fikseerides samuti ära selle, et sportlase lepingu allkirjastamine on eelduseks
MK-etapil startimisel. Tehti ettepanek kommunikeerida avalikult ka see, et lõplik tähtaeg
sportlastel ESL-iga lepingu sõlmimiseks on 08. oktoober 2017.
Otsus: kommunikeerida sportlastele ja klubidele (samuti ESL-i kodulehel ja infokirjas)
vastavasisuline info, et lepingu allkirjastamine hiljemalt 08. oktoobril 2017 on eeldus MKetappidel startimiseks. Kusjuures ESL-i poolt on tagatud üks hooldemees, ent kui sportlaste
soov on kaasata rohkem hooldemehi, siis saab seda võimaldada otse sportlastele
kantavatest EOK vahenditest.
Hääletus: poolt – 10; vastu – 0; erapooletu – 0
P.5. Ülevaade murdmaasuusatamise alakomitee plaanidest ja noorteprojektidest
Kaili Ots tutvustas hetkeolukorda ja tulevikuvaadet murdmaasuusatamise alakomitees ning
tõi välja, et oluliseks arengusuunaks, millele järjest rohkem tähelepanu suunatakse, on tippspordi kõrval väga selgelt ka noored.
Töökorralduse ja info liikumise mõttes võiks Kaili hinnangul treenerite kõrval rohkem kaasata
ning tegevustega kursis hoida ka klubide esindajaid. Samuti esitati ettepanek, et laagreid
võiks noortele korraldada aladeüleselt.
Otsus: korrastada klubide esindajate kontaktid ja meililistide andmeid süsteemselt
uuendada.
Otsus: innustada alajuhte klubidega rohkem suhtlema ning neile infot edastama.
Hääletus: poolt – 10; vastu – 0; erapooletu – 0

P.6. Kohapeal algatatud teemad
3. - 7. oktoobril 2017 Zürichis toimuvale FIS-i aastakonverentsile on plaanis ESL-i poolt
saata kõikide suusaalade esindajad.
Otsus: juhatus on ettepanekuga nõus.
Hääletus: poolt – 10; vastu – 0; erapooletu – 0

Koosoleku lõpp kell 17:00

Andreas Laane
Koosoleku juhataja

