ESL murdmaakomitee juhatuse koosoleku protokoll
Otepää , 20.06.2018
Algus kell 12:00, lõpp 16:30
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:
Mati Alaver, Anti Saarepuu, Asko Saarepuu, Kalju Ojaste, Kaupo Tammemäe, Robert
Peets, Avo Sambla, Margus Uibo, Riho Roosipõld.
Koosolekul osales MM alajuhataja Ergo Leibak.
Lisaks osales koosolekul Tõnu Seil.
Koosoleku juhatajaks valiti Ergo Leibak, protokollijaks Asko Saarepuu.
PÄEVAKORD:
1. Koosolekul viibijate protokollimine, koosoleku juhataja ja protokollija
kinnitamine
2. Erinevate koondiste eelarve 2018/19 hooajal – Tõnu
Lisaks üldisele eelarve tutvustusele a) Sportlaste MMi kulud, mis ja kes katab? ESL
b) Team Haanja väliste sportlaste eelarve: projektipõhine
c) Juunioride ja U23 koondise eelarve: 30 000€
d) Juunioride ja U23 MM eelarve: 10 000€
e) Noorte koondise eelarve: mis meil on noortekoondis hetkel
f) PMNV koondise eelarve: 5000€
g) Meditsiini eelarve per sportlane – koondisse kuuluvad sportlased, kes on
vanemad kui 19a. On kaetud üks koormustesti aastas.3000€. (Kärp,
Tammjärv, Kilp, Ränkel, Veerpalu, Koll, Alev, Mannima, Kõrge, Pulles,
Roos)
h) Lisaks saab olema koostöö Spordivigastuste uurimise ja ennetamise
keskusega, kes käis Käärikul kevadseminaril juba testimas 8-t sportlast.
Kõik koondise sportlased võiks saada testitud juuli lõpuks. Ergo
korraldab seda.
3. 2018/2019a. MK ja MMi statuudi kinnitamine – Anti
https://docs.google.com/document/d/18T4lJWnBgm7A8r9Lx95EKLfEJzlktMyh
GAR2KmfbMAY/edit?usp=sharing
4. Noorte, U20, U23 koondiste ja võistluste statuudid - Margus
https://docs.google.com/document/d/1YTwDj_k4lFy_MlJHVJMIn_Nbw08iLQQOshbopBVeBE/edit?usp=sharing
5. Eesti MV kalenderplaan, Swedbanki Noortesarja kuupäevad ettepanekud – Ergo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17pooVizZptI8HTqylFV73tHB2fa04A
d1JYj2ncAh2rM/edit#gid=0
6. Estoloppeti sarja etappide lisamine kalendrisse Robert
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PSTJCLSBR6SKDZIA9tXZwwfZQuRij-4K9hu4pVY3Ek/edit?usp=sharing
7. Juhatuse esimehe valimine.
8. 2019/2020 aasta koondiste statuutide esitlemine.
Margus - https://docs.google.com/document/d/1YTwDj_k4lFy_MlJHVJMIn_Nbw08iLQQOshbopBVeBE/edit?usp=sharing
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Anti https://docs.google.com/document/d/1x8yH8ZFKpfbnt3awwqTwVVddNMEGS
FP0uhg46rIJ5pE/edit?usp=sharing
EMV rullsuusatamises. Juhend, vanuserühmad ja korraldamine. Ergo – juhendi
põhi. Karupesa Team koostöös ESL korraldus. (Poolik)
https://docs.google.com/document/d/1FNgYnB740ce64KpRoMWHI2HWqEzW
gZrLC4Orrsk_Lzo/edit?usp=sharing
Töörühmade kaardistamine/moodustamine - Riho
a) Noorte ja klubide töörühm – kaasata klubide treenereid ja nende mõtteid
b) Rahvaspordi, maratonide ja keskuste töörühm
c) Tippspordi ja koolituste töörühm (hetkel juba olemas suuresti)
Kuidas tuua noori ja uusi treenereid suusatamise juurde. Kuidas muuta
atraktiivsemaks EMV teatesuusatamine.
Murdmaakomitee uue reglemendi koostamine ja arutelu
https://docs.google.com/document/d/15DwWMfemGKY4fSgixaaVsTC1HMxGE
MKIF0h-Igr_ENc/edit?usp=sharing
ESL arengukava koostamine
Vana https://docs.google.com/document/d/1ONPVPg1yjFfhhtEDWVrK4aCNE8bhm1
ED8QOerxBy86w/edit?usp=sharing
Vaba mikrofon

ARUTELU JA OTSUSED:
2.
T.Seil teeb murdmaasuusatamise 2018/2019 hooaja eelarve tutvustuse.
M.Alaver küsimus - miks pole täiskasvanute koondise kulusid eelarves?
T.Seil vastus – kuna täiskasvanute koondis koosneb TH sportlastest ja TH katab nende
sportlaste kulud.
M.Alaver ettepanek ESL-ile - toetada hooldemeeskonda 100 000 euroga.
R.Roosipõd küsimus - kui palju peab klubi treener/juhatus leidma vahendeid, et
sportlased viia rahvusvahelistele võistlustele, MK-le esindama ESL’i ja Eestit?
E. Leibak vastus - TH väliste sportlaste MK kulude katmiseks on eelarvesse planeeritud
30 000 eurot.
R.Roosipõld küsimus - miks on ESL juunioride koondise treeneri palk nii väike?
T.Seil vastus - M.Uibo on Audentese ja ESL’i palgal ESL lepinguga, 30 eurone päevapalk
on laagris ja võistlustel veedetud päevade eest lisaks lepingust tulenevale põhipalgale.
M.Alaveri ja R. Roosipõld toovad näiteid teistest riikides, millega väidavad, et 30 eurot
päeva kohta on liiga väike välislaagritesse lähetamiseks.
M.Alaver märkus (T.Seil palub protokollida) T.Seil on oma tegevusega ruineerinud
M.Uibo treeneriametit, kus M.Uibo on pidanud juunioride koondise eelarvele katte
saamiseks pöörduma ESL presidendi poole, sest peasekretär pole oma tööülesannetega
hakkama saanud. Lisaks peab koondise treener alatasustatud palgaga täitma
välislaagrites autojuhi, koka, planeerija, treeneri ja hooldemehe rolle.
M.Alaver esitab mõningad väljavõtted A.Laane kirjast millised on T.Seili ülesanded
peasekretärina. Viitab A.Laane kirjale 07.06.2017– ESL eelarve koostamine, selle
kindlustamine ja katte leidmine on peasekretäri ja alajuhi ülesanne.
M.Alaver küsimus - ESL juhatuse 09.05.18.koosoleku protokollis on kirjas, et ESL
eelarve on 500 000, murdmaal on MK kvoodi järgi 4 meest ja 2 naissportlast, KV 1
sportlane, SH 1 sportlane, Freestyle 1 sportlane. Kuidas on jaotunud 500 000
protportsionaalselt alade vahel?

T.Seil vastus - viitab eelarve proportsioonidele ja selgitab kuidas 500 000 jaotub alade
vahel. T.Seil räägib riigi rahastamisest, mille otsused tulevad riigi poolt alles detsembris
ning raha laekumine jääb järgmisesse aastasse. Peasekretär selgitab, et eelarve
prognoosi kohaselt toimuvad ESL alajuhtide koosolekud, kus koos otsustatakse ESL
eelarve üle.
Toimub diskussioon murdmaa MK tulust KV kontinentaalkarika etapi kahjumi
katmisest.
R.Roosipõld küsimus - kas KV kontinentaalkarika miinust, mis oli 15 000 eurot, kaeti
murdmaa MK tulust milleks oli 80 000 eurot?
T.Seil vastus - ei kaetud, MK tulust kaeti 2016/2017 hooldemeeskonna kulud
suurusjärgus 80 000 eurot. ESL eelarve on tervik, mille sees saab erinevate alade vahel
tulusid ja kulusid konteerida vajaduse põhiselt vastavalt juhatuse otsustele. T.Seil toob
näite: laenati 15 000 Kelly Sildaru eelarvest ning hiljem kandis ESL selle suusaliidu
eelarvest Sildaru eelarvesse tagasi. R.Roosipõld väidab, et oli ESL juhatuse koosolekul
kus juhatus otustas katta KV kontinetaali miinust murdmaa MK tulust.
M. Alaver küsimus – mitmele MK etapile lähetab suusaliit oma kuludega Eesti
sportlased.
E. Leibak vastus - sportlaste lähetamiseks MK-dele on eelarvesse planeeritud 30 000
eurot.
M.Alaver küsimus - Kas suusaliit katab TH liikmete kulud MK etappidel kui nad
täidavad sportliku printsiibi alusel statuudi?
T.Seil vastus - ei saa küsimust ESL ja TH vahelise konfidentsiaalse lepingu alusel lahata.
M. Alaver ettepanek – bürookulude rahastamise allkiad ringi vaadata. Büroo kulud ja
võistkondade ettvalmistuseks rahastatavad vahendid pole tasakaalus. Büroo kulu ESL
eelarves 223 000 eurot on ebamõistlikult suur, 45 %. See on üle kahe kora suurem kui
Skandinaaviariikides.
M. Alaver ettepanek - MM komitee ljuhatuse iikmena on M.Alaver seisukohal, et juba
pikemat aega pole ESL peasekretär T.Seil täitnud töölepingu järgseid kohustusi
kokkulepitud ulatuses ja tingimustel. Lähtudes eeltoodust teeb M. Alaver ettepaneku
ESL juhatusele TLS paragraph 78 alusel lõpetada Tõnu Seiliga tööleping alates
09.07.2018
3.
Statuudid eelnevalt välja saadetud, kõik tutvunud. Hääletus – 9 poolt, 0 vastu.
Otsus – vastu võetud.
4.
Statuudid eelnevalt välja saadetud, kõik tutvunud.
M. Uibo küsimus - kas suudame teha korraliku ja toimiva noortekoondise?
M. Alaver ettepanek - moodustada noortekoondis, järgmisel koosolekul arutada, kes
võiks olla treener, milline on eelarve. Hääletus - Poolt 8, Vastu 1
Punkt 4. statuutide hääletus – 9 poolt, 0 vastu. Otsus – vastu võetud
5.
Toimus kuupäevade arutelu, ülesanne Ergole suhelda võistluspaikade ja
võistluste korraldajatega. Kalendri lõplik kinnitamine august 2018.
Ergo suhlteb Alutaguse keskusega majutushindade osas märtsi viimase kolmepäevase
võistluse osas.
6.

Teema on käsitletud.

7.
M.Alaver ettepanek - juhatuse esimehe kandidaadiks valida Asko Saarepuu.
Hääletus – Asko Saarepuu taandab end hääletamiselt, 7 poolt, 1 erapooletu, 1 ei
osalenud. Otsus – Asko Saarepuu valida murdmaa alakomite juhatuse esimeheks.

8. 2019/2020 koondiste statuutide esitlemine.
R.Roosipõld ettepanek muuta B-koondise norm MMil koht top 30 koht MMil top 40ks,
hääletus - 9 poolt, 0 vastu.
Hääletus - 9 poolt, 0 vastu. Otsus – 2019/2020 koondiste statuudid vastu võetud.
9.
Ettepanek - 30. August korraldada EMV rullsuusatamise sprindis. Otsus - Ergo
Leibak ja Tanel Ojaste koordineerivad võitluste korraldust.
10.
Ettepanek - Rahvaspordi, maratonide ja keskuste töörühma juhi kandidaadiks
R. Peets. R.Peets võtab mõtlemisaja ja suhtleb potensiaalsete töögrupi liikmetega, vastus
tuleb järgmisel koosolekul 30.07.2018
Ettepanek - Noorte ja klubide töörühma juhi kandidaadid Avo Sambla ja Kaupo
Tammemäe. Vastus järgmisel koosolekul 30.07.2018
Ettepanek - Tippspordi ja koolituste töörühma kandidaadiks Riho Roosipõld.
11.

Toimus arutelu.

12.
Murdmaakomitee uue reglemendi koostamine ja arutelu.
Otsus - Kinnitamine meiliteel järgmise nädala jooksul.
13.
ESL praegune arengukava on vastuvõtmata.
Alakomitee juhatuse ettepanek - koostada uus arengukava alajuhi eestvedamisel.
Hääletus – 9 poolt, 0 vastu. Otsus – algatada uue arengukava koostamine.
14.
Vaba mikrofon
M.Alever ettepanek – hooaja parima sportlase nimetamiseks on omaealiste
tiitlivõistluste parim koht. Hääletus 8 poolt, 1 vastu. Otsus – hooaja parima
sportlase nimetamine edaspidi tiitlivõistluste tulemuse alusel.
Järgmine alakomitee koosolek 31.07.2018, Mäo (Sämmi Grill), kell 10:00

ALLKIRJAD

Koosoleku juhataja
(nimi, allkiri)

Protokollija
(nimi, allkiri)

