ESL 08.04.2021 juhatuse koosoleku protokoll
Koosolek toimus veebikoosolekuna kell 11:00-13:00
Osalesid: Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Gert Lee, Vahur Leemets, Reimo Kaasiku
Ei osalenud: Tauri Tallermaa, Matti Mürk, Kalle Palling
Kutsutuna: Tõnu Seil, Rauno Loit, Ave Nurk
Koosoleku juhataja: Tõnu Seil
Koosoleku protokollija: Rauno Loit

Koosolek on otsustusvõimeline
Kinnitati esitatud päevakord:
1. Oberstdorfi MM-l toimunud kaasusest
2. A.R. Pro Ski Team ESL liikmeks astumise avaldus
3. EOK uued kategooriad ESL sportlastele ja treeneritele märts 2021 – veebruar 2022
3.1 ESL murdmaasuusatamise peatreeneri järgmise hooaja plaanide tutvustus
4. Freestyle/lumelaua alarühma juhtimisest
5. Muud küsimused
PKP.1. Oberstdorfi MM-l toimunud kaasus
Murdmaasuusatamise koondise peatreener J. Teppan tutvustas ESL juhatusele 22.02-07.03.2021
Saksamaal Oberstforfis põhja suusaalade MM-l aset leidnud meeste murdmaakoondise osade liikmete
ebaeetilist käitumist teistele koondise liikmetele häirivalt mõjunud intsidendist tiitlivõistlustel. J.
Teppan kirjeldas juhatusele asetleidnud sündmuse asjaolusid. ESL-l on olemas asjaosaliste
seletuskirjad. ESL juhatuses toimus juhtunu üle arutelu.
Otsused: ESL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. Tiitlivõistlustel ebaeetiliselt käitunud
sportlastele teeb ESL noomituse. ESL täiendab uueks hooajaks sportlase lepinguid ebaeetilise ja
ebaväärika käitumise reglementeerimise osas koos sellest tulenevate sanktsioonidega. ESL koostab
algavaks hooajaks uuendatud FIS võistlustele ja tiitlivõistlustele lähetamise tingimused.
PKP.2. A.R. Pro Ski Team ESL liikmeks astumise avaldus
A.R. Pro Ski Teami eestvedaja Aivar Rehemaa on esitanud ESL-le uue klubi liikmeksastumise
avalduse koos vajalike lisadega. ESL juhatus arutas liikmeskonnaga ja uute klubide liitumisega
seonduvat. ESL juhatus lähtub ESL põhikirjast, millest tulenevalt on uute liikmes klubide taotlused
koos vajalike lisadega aktsepteeritavad.
Otsus: A.R. PRO Ski Team võetakse ESL liikmeks vastu vajalike klubi tegevusega seonduvate lisade
edastamisel ESL-le. ESL juhatus teeb sekretariaadile ülesandeks täiendada tulevikus ESL põhikirja
muudatustega, mis täpsustavad ESL liikmeks olemise eesmärki, liikmekasu suurust ja ESL liikmeks
soovivate spordiklubide kohustusi Eesti Spordiregistri ees.
PKP.3. EOK uued kategooriad ESL sportlastele ja treeneritele
T. Seil informeeris, et ESL on kohtunud EOK tippspordikomisjoniga, kus arutluse all olid kõik meie
alade potentsiaalsed A-C kategooriatele pretendeerivad sportlased. EOK tippspordikomisjoni otsusel
jõustuvad uued muudatused nimekirjades alates märtsist 2021. Hindamise kriteeriumiteks olid
käimasoleva hooaja MK-de, juuniorite MM-de ja MM-de tulemused. T. Seil lisas, et kõik noorte
saavutusspordi toetuse saajate nimed otsustab EOK tippspordikomisjon eraldi pärast kõikide MM-de
lõppemist. Sellest tulenevalt on EOK tippspordikomisjon otsustanud perioodiks märts 2021 – veebruar

2022 määrata ESL-le uuendatud EOK toetust saavate kategooria sportlaste ja treenerite ning noorte
ettevalmistustoetuse sportlaste ja treenerite nimed. EOK-ESL koostöölepingust tulenevalt ESL
kohustub:
- Korraldama ja koordineerima OM kandidaatidena arvele võetud ning Lepingu lisades märgitud
sportlaste olümpiaettevalmistust. Sõlmima nende sportlastega kirjaliku kokkuleppe, milles sportlane
avaldab soovi osaleda Pekingi Olümpiamängudel ning kohustub nendeks valmistuma;
- Tagama, et olümpiaettevalmistuseks Liidule eraldatud rahaline toetus suunatakse Pekingi OM
kandidaatidena arvele võetud sportlaste, nende treenerite ja teenindava personali sihipärasele
tegevusele olümpiamängudeks valmistumisel;
T. Seil tutvustas juhatusele ESL suusaalade sportlaste ja treenerite nimekirja. ESL juhatuse liikmete
vahel toimus arutelu EOK toetuste edasiste kasutamiste üle tulenevalt EOK-ESL vahelisest
koostöölepingust. Antud päevakorrapunkti all kuulas ESL juhatus ära murdmaasuusatamise
peatreeneri J. Teppani plaani, nägemuse ja võistlusplaanid eelseisvaks Peking 2022 olümpiahooajaks.
J. Teppan esitles koondiste treeningkogunemise kava, OM hooaja planeerimise detaile ja koondise
liikmekandidaatide treeneritega läbi arutatud OM tsükli periodiseerimist ja statuute. Vastavad kavad
on ESL juhatusele esitatud lisana.
Otsused:
1. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks;
2. EOK kategooriate ja noorte ettevalmiseks laekuvad toetused jäävad ESL kasutusse eesmärgiga
tagada nimekirjas olevate sportlastele ja treeneritele OM ettevalmistuslaagrid ja võistlustel
osalemine alarühmade sees koordineeritult alajuhtide ja/või peatreeneri(te) ettepanekul;
3. EOK kategooriate ja noorte ettevalmistuseks eraldatud toetuste kasutamine lepitakse kokku
sportlastega sõlmitavates koostöölepingutes. Murdmaasuusatamise sportlased, kes otsustavad
liituda peatreeneri poolt korraldatava ühislaagrite programmiga, saavad laagrites kasutada ka
ühiseid taustajõudude teenuseid. Sportlased, kes otsustavad treenida enda programmiga,
saavad soovi korral ühineda üksikute laagritega oma toetuse piires.

PKP. 3.1. ESL murdmaasuusatamise peatreeneri järgmise hooaja plaanide tutvustus
Antud päevakorrapunkti tutvustas murdmaasuusatamise koondiste peatreener J.
päevakorrapunkti 3 all.

Teppan

Otsus: ESL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja sellest tulenevalt otsustena päevakorrapunkti 3
all.

PKP.4. Freestyle/lumelaua alarühma juhtimisest ja arengutest
ESL juhatus arutas freestyle/lumelaua alarühma juhtimise tulevikku. Arutluse all oli selle alarühma
juhtimiseks vajalik lahendus järgmiseks hooajaks. Lisaks alarühma tippsportlastele vajab
koordineerimist ka freestyle/lumelaua järelkasv. ESL juhatus on seisukohal, et ala on edukas ja
kasvav, lisandunud on Audentese treening grupp ja harrastajad.
Otsused: ESL juhatus otsustas algavaks hooajaks leida lahendus freestyle/lumelaua alarühma
koordineerimise osas.
PKP.5. Muud küsimused

T. Seil informeeris ESL juhatust veebi vahendusel toimuva 52. FIS kongressiga seonduvatest
teemadest ja protseduuridest.
Otsused: ESL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks
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