ESL 01.06.2021 juhatuse koosoleku protokoll
Tondi tennisekeskus saalis Black Lounge algusega kell 15:00
Osalesid: Gert Lee, Vahur Leemets, Jaanus Mikk, Reimo Kaasiku, Ago Markvardt, Tauri
Tallermaa
Ei osalenud: Matti Mürk, Kalle Palling
Koosolek on otsustusvõimeline
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Ave Nurk, Maarika Sokk
Koosoleku juhatajaks valiti Jaanus Mikk. Koosoleku protokollijaks valiti Ave Nurk
Kinnitati esitatud päevakord:
1. ESL 2020/2021 majandusaasta kokkuvõte
2. ESL 2021/2022 hooaja eelarve koostamisest
3. ESL sportlaste klubi vahetustest
4. FIS kongressi valimised
5. Muud küsimused:
5.1 Hooaja parimad
5.2 2021/2022 ESL korraldatavad FIS võistlused
5.3 Läbirääkimised Infrondiga MK-de teleõigustest
PKP.1. ESL 2020/2021 majandusaasta kokkuvõte
T. Seil tegi kokkuvõtte 28.05.2021 seisuga esitatud bilansi, kasumiaruande, pearaamatu
kokkuvõtte ja eelarve täitmise osas. ESL juhatus tutvus esitatud materjalidega, ESL
2020/2021 majandusaasta finantskokkuvõtte ja tulemiga. Tõdeti, et ESL liigub jõudsalt
omakapitali taastamise suunal. T. Seil ja alajuhid andsid juhatusele ülevaate, kus alad ja
objektid toimetasid lõppenud hooajal eelarveliselt korrektselt. Suurimaks planeerimata kuluks
olid alaliidule covid-19 viirusest tulenevad testid ja sellega kaasnenud majutuse, lendamiste
jm lisakulud. T. Seil informeeris, et aasta jooksul on jätkuvalt oodata Kultuuriministeeriumilt
spordialaliitude covid-19 kulude osas täiendava toetusmeetme avanemist. Lisaks on
2020/2021 majandusaastas konteeritud alade lõikes kõik EOK kategooriate vahendid. ESL
kasutas lõppenud majandusaastal töötasude kompenseerimisel ära kõiki võimalikke
Töötukassa meetmeid. Toimus arutelu FIS toetuse raamatupidamisliku arvestuse osas.
Otsused: ESL juhatus võttis 2020/2021 majandusaasta kokkuvõtte teadmiseks. ESL juhatus
kinnitab majandusaasta bilansi ja kasumiaruande peale raamatupidamislikke korrigeerimisi.
PKP.2. ESL 2021/2022 hooaja eelarve koostamisest
Alajuhid on koostanud 2021/2022 hooaja esialgsed eelarved, mis on läbinud alakomiteedes
esimese lugemise. Aladele ja objektidele on sisse arvestatud avaliku sektori vahendite ja EOK
baasrahastus. Koondeelarve koostamise eesmärgiks on prioriteetidest lähtuvalt majanduslikult
jätkusuutlik tegutsemine. ESL juhatuses toimus eelarvearutelu. Jätkuvalt peetakse oluliseks
tulude põhist eelarvestamist juhatuse ja eelarvekomisjoni poolt välja töötatud plaani alusel.
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks

PKP.3. ESL sportlaste klubi vahetustest
T. Seil ja R. Loit informeerisid ESL juhatust, et ESL sportlase klubivahetusena käsitletakse
sportlase liikumist ühest ESL liikmes-klubist teise klubi liikmeks, eesmärgiga esindada uut
klubi piirkondlikel, vabariiklikel või rahvusvahelistel suusaspordivõistlustel. ESL teavitamine
sportlase klubivahetuse faktist on nõutav alates vanuseklassist NM16. Nooremate sportlaste
vahetuse korda ESL ei reguleeri ja lähtub noorematele kui NM16 vanuseklassi sportlasele
litsentsi väljastamisel noorsportlase võistlustele registreerija kinnitusest tema klubilise
kuuluvuse kohta. Praegusel hetkel on probleemiks vana klubi nõusolek, kui sportlane soovib
klubi vahetada. ESL juhatus näeb, et antud klubivahetuse kord vajab uuendamist ning vana
klubi, kuhu sportlane on kuulunud, ei saa takistada vahetada klubi, kui sportlasel ei ole klubi
ees varalisi kohustusi. Varalised kohustused peab suutma klubi tõestada ehk see peab olema
dokumenteeritud. Juhul, kui sportlase endine klubi ei anna sportlase klubivahetusele
omapoolset nõusolekut, otsustab ESL juhatus et sportlane saab klubi vahetada takistusteta
sooviavalduse kohaselt.
Otsused:
ESL juhatus otsustas ühekordselt, et sportlased, kes on saatnud sooviavaldused 2021.
aasta mais klubi vahetada, saavad klubi vahetada takistusteta sooviavalduse kohaselt, juhul
kui neil ei ole varalisi kohustusi varasema klubi ees;
ESL juhatus otsustas, et 04.02.2009 koostatud ESL liikmes-klubide sportlaste
klubivahetuse kord tuleb üle vaadata, täpsustada ja täiendada ning eesmärgiga kinnitada uus
kord hiljemalt 2022. aasta klubivahetuse perioodi alguseks;
PKP.4. FIS kongressi valimised
T. Seil informeeris, et 04.06.2021 toimub veebi vahendusel FIS kongress, kus muu hulgas
valitakse üheks aastaks FIS uus president ja FIS nõukogu. ESL juhatus arutles
presidendikandidaatide manifestide ja tulevikunägemuste üle. ESL juhtkond on ära kuulanud
ja veebi vahendusel kohtunud kõikide FIS presidendikandidaatidega. T. Seil informeeris, et
ESL-i saab esindada kongressil kolm inimest.

Otsus: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja otsustas, et FIS kongressil
osaleb hääleõigusena T. Seil ning juhatuse poolt kuulajatena J. Mikk ja A. Markvardt.
PKP.5. Muud küsimused:
5.1 Hooaja parimad
ESL juhatusele esitati informatsiooniks, et alakomiteed on valinud 2020/2021 parimad
sportlased alljärgnevalt:
Murdmaasuusatamise parimad:
Mees. Marko Kilp, naine: Mariel Merlii Pulles, meesjuunior: Anders Veerpalu, naisjuunior:
Keidy Kaasiku, noormees: Mehis Udam, neiu: Eliisabet Kool.
Kahevõistluse parimad:
Mees: Kristjan Ilves, juunior: Markkus Alter, noor: Karel Pastarus.

Suusahüppete parimad:
Mees: Artti Aigro, naine: Annemarii Bendi, meesjuunior: Karel Rammo, naisjuunior: Carena
Roomets, noormees: Andero Kapp, neiu: Stella Kivi
Mäesuusatamise parimad:
Mees: Tormis Laine, naine: Kaitlyn Vesterstein, meesjuunior: Tormis Laine,
noormees: Markus Mesila, neiu: Emma Tammemägi, seenior naine: Kerttu Siim-Wilcox,
seenior mees: Raivo Reinok
Freestyle/lumelaud parimad:
Naine freestyle: Kelly Sildaru, mees/juunior Freestyle: Henry Sildaru, lumelaudur: Marten
Kikkas
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja kinnitas 2020/2021 hooaja
parimad sportlased.
5.2 2021/2022 ESL korraldatavad FIS võistlused
ESL büroo informeeris juhatust eelseisvate FIS võistluste osas alljärgnevalt:
-

FIS Cup suusahüpetes 02-04. juuli 2021 Tehvandil, võistluste juht on Kaarel
Nurmsalu;
FIS rullsuusatamise MK etapp 20-22. august 2021 Tartu, Tehvandi;
FIS kahevõistluse MK etapp Otepääl 10-12. detsember 2021 Tehvandi, võistluste juht
on Ago Markvardt;
FIS Scandinavian Cup murdmaasuusatamises 11-13. veebruar 2022 Tehvandil.

T. Seil informeeris, et suvel on kavas veel talialade ühislaager 28.06-02.07.2021 Jõulumäel.
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.

5.3 läbirääkimised Infrondiga MK-de teleõigustest
ESL juhatus arutas Infront Sports & Media AG uuendatud pakkumise üle ESL-le MK-de
korraldamisel teleõiguste müügi osas.
Otsused: ESL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja otsustab Infront Sports & Media
AG esitatud pakkumise osas järgmisel koosolekul.
Koosolek lõppes 17:00

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Jaanus Mikk

Ave Nurk
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