
ESL 12.02.2020 juhatuse koosoleku protokoll         

Tondi tennisekeskus saalis Black Lounge  

Koosolek algas kell 11:00    

Osalesid: Andreas Laane, Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Gert Lee, Vahur Leemets, Tauri 
Tallermaa, Matti Mürk, Kalle Palling, Reimo Kaasiku 

Koosolek on otsustusvõimeline  

Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit 

Kinnitati esitatud päevakord: 

1. ESL juhatuse koosoleku juhataja ja protokollija valimine;  
2. EOK presidendivalimised 15. aprill 2020: 
3. 2019/2020 eelarve ja III kvartali täitmine;  
4. Kahevõistluse 2020 MK etapi ärajäämisest ja tulevik MK-dega seoses; 

 
5. Informatsioonid: 
5.1 ülevaade kohtumisest 30.01.2020 Infrondi esindajatega Tallinnas tulenevalt ESL 

teleõiguste uuest pakkumisest Infront Sports & Media AG 2021-2026;  
5.2 informatsioon EOK tippspordikomisjoniga kohtumisest;  
5.3 informatsioon Audentese treenerite kandideerimisprotsessist;  
5.4 informatsioon võimalikust Noorte Olümpiafestivali korraldamisest Otepääl, Tehvandil 

kahevõistluses ja suusahüpetes 2021; 
5.5 Eelseisvate juuniorite MM-dest ja koondiste kujunemisest.   
6. MTÜ Rehepapi Selts ESL liikmeksastumise avaldus. 

 
 

PKP. 1. ESL juhatuse koosoleku koosoleku juhataja ja protokollija valimine ja 
kinnitamine;  

Tehti ettepanek valida koosoleku juhatajaks Jaanus Mikk ja protokollijaks Rauno Loit. 

Otsused: ESL juhatus otsustas valida koosoleku juhatajaks Jaanus Mikk ja protokollijaks 
Rauno Loit. 

 

PKP.2. EOK presidendivalimised 15. aprill 2020 

T. Seil informeeris ESL juhatust, et 31. jaanuaril 2020.a otsustas EOK täitevkomitee 
täiskogu toimumise 15. aprill 2020 kell 13.00. Päevakorras on muuhulgas ka EOK 
presidendi, asepresidentide, täitevkomitee liikmete ja esindajate kogu liikmete valimine. T. 
Seil selgitas, et avalikult on tänaseks välja tulnud kaks presidendikandidaati, kellega ESL 
juhatus kohtub. Presidendi, asepresidentide ning täitevkomitee liikmete esitluskirju ning 
nõusolekut oodatakse hiljemalt 18. märts ning esindajate kogu kandidaatide esitluskirju 01. 
aprilliks 2020.  
ESL juhatus kohtus ja kuulas ära EOK presidendikandidaadid Urmas Sõõrumaa ja Tõnu 
Tõniste. 

Otsused: ESL juhatus võttis informatsioon ja kuulamised teadmiseks.   

 



 

PKP.3. 2019/2020 eelarve ja III kvartali täitmine  

T. Seil selgitas, et juhatusele esitatud eelarves on kokku võetud III kvartali täitmine alade, 
objektide ja eriprojektide lõikes. Sealhulgas on ka alade saldod eratoetuse ja avalik sektori 
toetus kokku. Võrdlus on koos IV kvartali prognoosi ja esialgse eelarve kokku prognoosiga. 
T. Seil selgitas, et kahevõistluse MK eelarve kommentaarid on vastava päevakorrapunkti all. 
T. Seil informeeris, et EOK on ära otsustanud ka noortespordi rahad, millest 75 % tuleb 
tulemuslikkuse alusel edasi kanda klubidele ja 25 % jääb aladele peamiselt jun. MM-il 
osalemiseks.  

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja kinnitas 2019/2020 
eelarve III kvartali täitmise seisuga 12.02.2020.  

 

PKP.4. Kahevõistluse 2020 MK etapi ära jäämisest ja tulevik MK-dega seoses 

MK projektijuht A. Markvardt selgitas, et 29.01.2020 toimunud konverentskõnes jõudsid ESL 
ja FIS konsensusele, et 7.–9. veebruaril toimuma pidanud Otepää MK-etapp kahevõistluses 
jääb ära. Määravaks põhjuseks said olematud külmakraadid, mis muudab kunstlume 
tootmise võimatuks. A. Markvardt lisas, et otsuse tegemiseks võeti ametlikud ilmaprognoosid 
EMHI-lt ja TLÜ spetsialistidelt. Risk korraldamise otsus vastu võtta ei oleks ennast 
õigustanud. A. Markvardt selgitas veel, et FIS oli otsusega nõus, kuigi kahjuks andis 
omapoolse teate välja päev varem. Eelarveliselt ei olnud ESL sõlminud suuri siduvaid kulu 
lepinguid, kuigi osad ettevalmistuskulud tuleb loomulikult katta. Tekkinud kuludele on avaliku 
sektori vahenditest katteallikad olemas ja MK etapi kulud kaetakse nendest vahenditest. ESL 
juhatus arutas ka ESL edasisi plaane MK etappide ja FIS võistluste korraldamisel. Matti Mürk 
tegi ettepaneku edasi liikuda ka K70 hüppemäe rajamisega ning K120 hüppemäe võimaliku 
ehitamise plaaniga. 
 
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.   
 
 

PKP.5. Informatsioonid: 

5.1 ülevaade kohtumisest 30.01.2020 Infrondi esindajatega Tallinnas tulenevalt ESL 
teleõiguste uuest pakkumisest Infront Sports & Media AG 2021-2026 

T. Seil informeeris, et ESL juhatuse otsusega toimus 30.01.2020 kohtumine Infronti 
esindajatega. Eesmärgiks oli läbi rääkida Eestis toimuvate MK etappide teleõiguste uus 
pakkumine aastateks 2021-2026. ESL poolt osales kohtumistel juhatuse poolt Andreas 
Laane, Vahur Leemets, Ago Markvardt ja peasekretär Tõnu Seil. Kohtumisel kirjeldas ESL 
omalt poolt valmisolekut MK etappide korraldamiseks ja tulenevalt sellest teleõiguste müügi 
summadest.  Alginformatsioonina käsitleti olemasolevat Infrondi viimast pakkumist ning 
turusituatsiooni Eestis ja Skandinaavias. Samuti arutati FIS võistluste turusituatsiooni 
üldisemalt, kehtiva lepingu ja uue pakkumise sisu, perspektiive ja võimalikke alternatiive. T. 
Seil selgitas, et Infront teeb ESL-le uue kombineeritud pakkumise teleõiguste müügi, telepildi 
tootmise ja näitamise ning turunduspakettide osas lähinädalatel. 

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja otsustab Infrondi 
pakkumise osas selle saabumisel. 

 
 



 
5.2 informatsioon EOK tippspordikomisjoniga kohtumisest  

T. Seil andis ülevaate eesseisvast kohtumisest EOK tippspordikomisjoniga, kes teeb kord 
aastas otsuse talialade sportlaste toetuse kategooriate osas. ESL kohtumine leiab aset 
18.02.2020. T. Seil kirjeldas EOK nimekirjas olevate sportlaste ja treenerite hetkeseisu ja 
toetusi. Juhatus arutas ESL eesmärke, toetuste kategooriaid ja võimalusi uue nimekirja 
koostamisel EOK tippspordikomisjoni poolt. Oluline on säilitada olemasolevad kategooriad 
ning lisada noorte nimekirja sportlasi kõikidelt aladelt vastavalt möödunud hooaja 
tulemustele. T. Seil selgitas, et EOK tippspordikomisjon seab koos ESL-ga ka tulemuste 
eesmärgid eelseisvateks juuniorite MM-deks, mille täitmisel arvestatakse sportlased 
vastavalt tulemustele noorte nimekirja.  

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. T. Seil ja ESL alajuhid 
esitavad ESL ettepanekud EOK tippspordikomisjoniga kohtumisel. 

 
5.3 Informatsioon Audentese treenerite kandideerimisprotsessist  

T. Seil selgitas, et uue Audentese õppeperioodile on kandideerinud ESL aladele murdmaa, 
kahevõistluse, suusahüpete ja mäealade treenerid. ESL-le on kokku määratud neli treeneri 
kohta 3 aastaks. Valikul on määravaks 6. kategooria treenerikutse olemasolu või selle 
taotlemine jooksval aastal ning õppursportlaste grupi suurus vähemalt neli sportlast alates 
sügis 2020. Hetkel käimas kohtumised ja läbirääkimised treeneri kandidaatidega. Valik 
märtsis 2020. ESL juhatus arutas Audentese talialade treeneritega, seal õppivate sportlaste 
ja uute kandideerivate sportlastega seonduvat. 

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. 

  

5.4 informatsioon võimalikust Noorte Olümpiafestivali korraldamisest Otepääl, 
Tehvandil kahevõistluses ja suusahüpetes 2021 

R. Loit kirjeldas, et 6-12. veebruar 2021 aastal toimvad Euroopa Noorte Olümpia Festival 
(EYOF) Vuokattis, Soomes. Soome ja Euroopa Olümpiakomitee on teinud Eesti 
Olümpiakomiteele pakkumise korraldada EYOF 2021 kahevõistlus ja suusahüpped Otepääl, 
Tehvandil. Ajavahemik 8.-12. veebruar 2021. Oma heakskiidu sellele on andnud juba 
ametlikult ka FIS. T. Seil selgitas, et EOK-ga on toimunud juba esimesed kohtumised ja ESL 
on teinud ettepaneku, et võistluste korraldaja ja võistluskava koostaja võiks olla ESL. Eelarve 
kokkupanemine jääb EOK-le. Tegemist oleks talispordile ainulaadse võimalusega, millega 
seoses ESL-l kulusid ei teki. Lõplik otsustamine on siis, kui Tehvandit võistluspaigana tuleb 
inspekteerima ROK vastav komisjon.  

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. 

5.5 Eelseisvate juuniorite MM-dest ja koondiste kujunemisest   

Alajuhid ja T. Seil andisd juhatusele ülevaate eelseisvatest Põhja suusaalade juuniorite MM-
st 28.02 – 08.03.2020 Oberwisenthalis, Saksamaal, mäesuusatamise juuniorite MM-st 4-
15.03.2020 Narvikis, Norras, freestyle suusatamine juuniorite MM-st ja lumelaua juuniorite 
MM 27-03-01.04.2020 Lachtalis, Austrias. Arutati koondiste kujunemist, komplekteerimist ja 
lähetamist. Juhatus arutas lisaks ka võimalikke meediateavitusi ja koondiste 
pressikonverentse enne võistlustele minekut. 



Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja palus sekretariaadil 
korraldada vastavad meediateavitused ja võimalusel pressile mõeldud üritused. 

PKP. 6 MTÜ Rehepapi Selts ESL liikmeksastumise avaldus 

T. Seil informeeris juhatust, et ESL on saanud avalduse MTÜ Rehepapi Selts Eesti 
Suusaliidu liikmeks astumiseks. Klubi esindab Tiit Tamm ja klubis tegeldakse suusaalase 
algõpetusega. Põhisuunaks on suusahüpped ja kahevõistlus. 
 
Otsused: ESL juhatus kinnitas MTÜ Rehepapi Seltsi ESL liikmesklubiks. 

 
Koosolek lõppes 14:00 
 
 
Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 
 
 
 
 
 
Jaanus Mikk        Rauno Loit 


