Murdmaasuusatamise alakomitee koosolek
3.august 2015, Tartu

Osalejad:
Janek Vallimäe, Riho Roosipõld, Tanel Ojaste, Raul Olle, Robert Peets, Vahur Teppan, Kerstin Margus,
Jaanus Teppan, Anneli Tilk, Margus Uibo, Kaili Sirge, Asko Saarepuu.
Külaline: Jaak Mae.
Koosoleku juhataja:
Robert Peets
1. Protokollija valimine
1. Vahur Teppan vabatahtlik protokollijaks – ühehäälselt kinnitatud
2. Päevakorra kinnitamine
1. Vastuväiteid ei olnud, päevakord kinnitatud ühehäälselt
2. Lisamärkus Jaak Maelt – 2.juuli juhatuse otsus, Rauli spordidirektori töökoht
koondatakse. Uus konkurss murdmasuusatamise alajuhi valimiseks – töö algusega
1.okt
3. Rullsuusa EMV kuupäeva kinnitamine
1. Ettepanek võistlused läbi viia pühapäeval, 30.augustil (sprint) ja esmaspäeval,
31.augustil (distantsivõistlus ühisstartidest)
Otsus: ettepanek ühehäälselt kinnitatud
2. Korraldaja valik?
a. Ettepanek Raulilt (ESL) – koostöö Karupesa Teamiga
Otsus: ESL teeb omapoolse ettepaneku ning otsib võistluseks läbiviija
3. Tanel Ojaste – Mis olulisus on rullsuusatamise EMV medalil?
Otsus: arutame järgnevatel koosolekutel, samuti talviste EMV puhul küsimus
4. Riho – 30.august võistlust teha lõunast või pärastlõunast, et kaugelt tulijad jõuaks
kohale (alates 14:00)
Otsus: kõik ettepanekuga nõus
4. Murdmasuusatamise hooaja 2015/2016 kalender
Kalender lisatud eraldi failina – keskustega kooskõlastada ja lõplikult kinnitada
5. Alakomitee töökorralduse arutelu
1. Töögrupid, kes valmistavad ette olulised teemapunktid/ algdokumendid ning
koosolekul tehakse ülevaade sellest ja lõpliku verisooni kinnitamine
a. Koondise statuudid koostavad koondiste treenerid + alajuht
- alakomitee kinnitab dokumendi

Otsus: ühehäälselt poolt

b. Jäigad statuudid, millest hoitakse kinni (J.Mae)

c. Treenerile otsustusvõime potentsiaali hindamiseks (T.Ojaste)
Otsus: ühehäälselt poolt
2. Ettepanek koostada laiem nägemus/visioon alakomitee arutelude ringist. Et ei
tegeletaks vaid koondiste statuutide ja kalendri kinnitamisega.
Vahur koostab järgmiseks koosolekuks! (laste-, kooli-, noorte-, järelkasvu-, harrastus,
võistlus-, tippspordi sektsioon)
3. Sportlaste MM-le saatmine kui tase selleks ei vasta, on see vajalik? Kas FISi poolt
saadav raha kaalub negatiivse meediakajastuse üle?
6. Muud küsimused
1. Piirkondlikud võistlused regioonides ja üks suurem vabariiklik võistlus kulude
optimeerimiseks (R.Olle)
a. Vähe võistlejad, nõrgem konkurents ja vahemaad pole suured
Otsus: ei ole põhjendatud
b. Koolid saaksid kohalikel võistlustel OSALEDA, mitte võistelda – populaarsuse
tõstmine väiksemates koolides.
- Koostöö Koolispordiliiduga
- Väikesed koolid ei tule välja, sest koolidel ei ole raha kütuserahaks
2. Juuniorite, järelkasvu „PowerCamps 2016“ tutvustus – Vahru Teppan
Otsus: projekt hea, edasi arendada, ESL juhatusele tutvustada.

Koosolekut protokollid: Vahur Teppan

