
ESL 05.12.2018 juhatuse koosoleku protokoll  
Tondi tennisekeskus saalis Black Lounge 
 
Koosolek algas kell 12:00   
Osalesid: Andreas Laane, Ago Markvardt, Kalle Palling, Rait Pallo, Vahur Leemets, 
Madis Rahu, Tõnu Kull, Gert Lee, Asko Saarepuu (Skype vahendusel) 
Koosolek on otsustusvõimeline  
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Kerstin Kotkas, Katrin Mesila, Suzanne 
Tahk, Kunnar Karu 
Puudusid: Jaanus Mikk 
 
Kinnitati esitatud päevakord: 
 

1. Ülevaade ESL koondislaste eesmärkidest 2018/2019 hooajal  

2. Eesti Suusaliidu hinnang koondiste ettevalmistusele ja esinemisele PyeongChangi 

2018 taliolümpiamängudel  

3. Otepää MK etappide korraldamise hetkeseisust ja eelarvest 

4. Muud küsimused 

  
 
P.1: Ülevaade ESL koondislaste eesmärkidest 2018/2019 hooajal  

ESL alajuhid andsid ülevaate koondislaste eesmärkidest käimasoleval hooajal. Esitleti 

seniste võistluste (MK etapid jt FIS võistlused) tulemusi ja sportlaste seisundeid.  

Murdmaasuusatamisel A-koondis, B-koondis U23-koondis U20-koondis U18-koondis. 

A ja B-koondise vastutav treener Anti Saarepuu. U23 ja U20-koondise vastutav treener 

Riho Roosipõld. A, B koondise sportlaste peamiseks eesmärgiks on edukas esinemine 

Seefeldi MM-l. Samuti on mõned seadnud U23 koondislased eesmärgi osaleda MMil. 

Teiseks eesmärgiks on edukad stardid MK-sarjas, sh Otepää MK-l. 

U23 ja juunioridel kindlasti põhieesmärk JMM Lahtis 20-27.01.2019. U18 koondise 

kaks suurimat eesmärki on Põhjamaade Noorte MV Otepääl 25-27.01.2019 ja Euroopa 

Noorte Olümpiafestival 9-16.02.2019 Sarajevos. Noortel laagrite plaan tuleb vastavalt 

lumeoludele.  

Kahevõistluses meeste A ja B koondised, naistel B koondis. Kristjan Ilvese peamine 
eesmärk on suunatud Seefeldi MM-le ning Otepää MK-le. B-koondise eesmärk on 
peamiselt Lahtis toimuvad talialade JMM. Alakomitee juhatuse statuut täiskasvanute 
MM-le aamiseks B-koondisest sätestab, et JMM-l parema kümne seas sportlane 
lähetatakse ka Seefeldi MM-le. B-koondise eesmärk head esinemised COC võistlustel. 
 
Suusahüpete rahvuskoondise eesmärk on suunatud Seefeldi MM-le. Kahel sportlasel 
on eesmärgiks hea esinemine Lahtis toimuvatel JMM-l. Üldiselt on koondise 
eesmärgid ja tegevused suunatud peamiselt sellele, et COC võistlustel oleks 
sportlased pidevalt 30-ne parema seas ja MK sarjas pääseda järjepidevalt edasi 
kvalifikatsioonist. 
 



Mäesuusatamises on Eesti lipu alla tulnud uus sportlane: Kaitlyn Vesterstein (1999), 

USA´st. Eesmärgiks koondislaste osalemine JMM-l ja täiskasvanute MM-il. 

Noortekoondisel olnud tugev ettevalmistusperiood, eesmärk osaleda erinevatel FIS 

võistlustel. 

Freestyle suusatamises on Kelly Sildaru võitnud esimese MK Stubais pargisõidus ja 

edasi treenitakse plaanipäraselt. Kindlasti osaleb juuniorite ja täiskasvanute MM-l, 

olulised on ka MK-d. Sportlane valib võistlusi oma plaani järgi, mis on täpsustamisel. 

Lumelauas on esmakordselt koos noortekoondis, kuhu kuulub 5 sportlast. Koondise 
eesmärk on esindada Eestit aprillis 2019 Rootsis toimuval JMM-l. 
 

ESL koondislased stardivad eelseisvatel tiitlivõistlustel ESL partneri Crafti riietuses 

(murdmaa, kahevõistlus) ja kannavad Icepeaki soojendus- ja vabaaja riietust. Erandiks 

on freestyle, mäesuusa ja lumelaua võistlusriietused.  

Otsus: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja kinnitas võistluse, 

soojendus ja vabaaja partnerite riietuse koondislastele. 

 

P.2. ESL hinnang koondiste ettevalmistusele ja esinemisele PyeongChangi 

2018 taliolümpiamängudel 

T. Seil esitles juhatusele ESL ülevaadet ja hinnangut PyeongChangi 2018 

taliolümpiamängude ettevalmistusest ja esinemisest, mis tuleb esitada EOK-le. 

Olulisena saab välja tuua järgmist: 

- ESL oli tali OM-l väljas alade üleselt suurima koondisega (OM-l 22 sportlast, neist 

ESL sportlased 14) ning saavutasime seal ka hooaja parimad tulemused; 

- Taustajõudude (treenerid, hooldemehed, füsiod, meditsiin, psühholoogid) olemasolu 

määrava tähtsusega ja nende teenus kogu OM tsükli vältel on väga kulukas. OM-l ei 

saa kasutada kõiki soovitud inimesi; 

- Lumelaagrites osalemine üle Euroopa ja maailma on meie sportlastele tulenevalt ala 

spetsiifikast äärmiselt oluline. Tegemist on alaliidu jaoks ühe kallima kuluartikliga kogu 

OM tsükli vältel; 

- ettevalmistuse rahastamissüsteem peaks toetama nii tipus olevaid sportlasi, tippu 

pürgijaid ja lootustandvaid noori, samuti eraldi nende taustajõude (treenerid, hoole, 

füsio, meditsiin). Süsteem peaks olema paindlikum ja arvestama ka alaliitude 

koondiste rahastamise üldiseid põhimõtteid ja vajadusi; 

- Kaaluda tuleks nn. tasemete arvulist määramist (v.a. A ja B tase) alaliitudele, mitte  

ainult nimelist. See võimaldaks alaliidul oluliselt paindlikumalt ettevalmistust läbi viia; 

- Arvestada tuleks ESL arvamust ja ettepanekuid kõigi kuue spordiala tippude, 

potentsiaalsete OM kandidaatide ja lootustandvate sportlaste ja nende 

taustajõudude toetamisel. 

Hinnangut esitletakse EOK esindajate kogus 12. detsember 2018. 



Otsus: ESL kinnitab väljatoodu EOK-le ja hindab kokkuvõtlikult koondise esinemise 

taliolümpiamängudel heaks. 

P.3: Otepää MK etappide korraldamise hetkeseisust ja eelarvest 

 

Ülevaate jaanuaris Otepääl toimuvatest FIS kahevõistluse ja murdmaasuusatamise 

MK etappidest andsid MK-de projektijuhid Ago Markvardt ja Kunnar Karu. Projektijuhid 

kirjeldasid korraldusmeeskondi, planeeritud tegevusi ja eelarvelist seisu. Mõlema MK 

ettevalmistamine sujub plaanipäraselt. Arutati ürituste turundamise, piletimüügi ja 

eelarve tasakaalu küsimusi. Eesmärk on olemasolevate vahenditega korraldada 

prioriteetsena väga heal tasemel ja väga hea telepildiga MK etapid. FIS kahevõistluse 

MK etapp toimub 4-6. jaanuar 2019 ja FIS murdmaasuusatamise MK etapp 19-20. 

jaanuar 2019 Otepääl. 

Otsus: informatsioon võeti teadmiseks  

 

P.4: Muud küsimused 

Vahur Leemets tõstatas küsimuse murdmaasuusatamise TD-de tasustamise 
süsteemist 
 
Otsus: murdmaasuusatamise alajuht töötab välja süsteemi murdmaasuusatamise TD-
de tasustamise kohta  
 
Koosoleku lõpp kell 13:30       
 
 
 
 
Andreas Laane                 Rauno Loit 
Koosoleku juhataja                Koosoleku protokollija   


