ESL 29.03.22 juhatuse koosoleku protokoll
Algusega 10:00 Tondi Tennisekeskus II korrus, saalis Black Lounge ja veebis
Osalejad kohapeal: Andres Nurk
Osalejad veebis: Reimo Kaasiku, Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Priidik Vesi, Gert Lee, Vahur
Leemets, Heiko Heitur, Vahur Teppan, Taavi Sepp
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Katrin Mesila, Maria Poopuu, Maarika Sokk
Ei osalenud: Tauri Tallermaa
Koosoleku juhataja: Tõnu Seil
Koosoleku protokollija: Katrin Mesila

Kinnitati esitatud päevakord:
1. ESL struktuuri ja ametijuhendite kinnitamised
2. ESL alade tippspordi strateegiate ülevaade
3. ESL alakomiteede reglemendi täiendamisettepanekud
ESL 2021/2022 eelarve III kvartali täitmise ja IV kvartali prognoosi kinnitamine lükati edasi
järgmisele/järgmistele koosolekutele peale eelarvekomisjoni selle ülevaatamist.

PKP.1. ESL struktuuri ja ametijuhendite kinnitamised
Toimus juhatuse arutelu, mille käigus tehti ESL ametijuhenditesse täiendavaid
parandusettepanekuid. Alajuhtide ametijuhendisse lisati klausel, et alajuht on oma alarühma ja
FIS-i vastava alarühma koostöö ja töögruppide eest vastutav isik. Tegevjuhi ametijuhendile lisati
otsese ülemusena president või juhatuse esimees, alajuhi ja büroojuhi ametijuhenditesse lisati
otsese ülemusena tegevjuht. Täiendati ka alajuhi ametijuhendit võistlustele lähetamisel või
registreerimisel võistlustele, mis eeldavad ESL poolset ülesandmist.
Otsused: ESL ametijuhendite täiendused võeti teadmiseks ja kinnitati muudatused

PKP.2. ESL alade tippspordi strateegia ülevaade
18.03.22 ESL juhatuse koosolekul kokku lepituna andsid alajuhid ja alade esindatud juhatuse
liikmed tervikpildi saamiseks ülevaate ESL erinevate alarühmade tippspordi nägemusest ja
tulevikustrateegiatest. Mäesuusatamise ülevaate tegid juhatusele K.Mesila ja J.Mikk.
Freestyle/lumelaua sportlastest ja nende eesmärkidest rääkisid T.Seil ja P.Vesi.
Murdmaasuusatamise ülevaate andis A.Nurk, kes tutvustas ka 26.03 toimunud murdmaa
laiendatud tippspordikomisjoni protokollitud otsuseid EOK-le esitatavate sportlaste ja treenerite
nimede osas. Samuti tutvustati EOK kategooriatele kandideerivate sportlaste ettevalmistus- ja

võistlusplaane. Juhatuses toimus esitatud nimede valiku ja esitamise osas arutelu, kus arvamust
avaldasid R.Kaasiku, V.Teppan, T.Sepp, G.Lee, A.Markvardt, A.Nurk. Olulise teadmisena
märgiti, et EOK tippspordikomisjon otsustab 31. märts talialade võimalike kategooriate ja ka
noorte sportlaste/treenerite täpsustatud ettepanekuid. ESL poolne esindaja vastavas komisjonis
on A.Markvardt, kellele on vajalik edastada enne seda võimalikud täiendusettepanekud. T.Sepp
tegi ettepaneku murdmaa alakomitee juhatuse esimehel kutsuda kokku alakomitee juhatus ning
kinnitada tippspordikomisjoni ettepanekud. ESL juhatus saab võtta need teadmiseks ja
esitamiseks EOK-le hiljemalt 31.03. Kahevõistluse ja suusahüpete tippspordi ülevaate tegi
juhatusele G. Lee. Nendel aladel on noorsportlaste EOK-le esitatav nimekiri veel täiendamisel.
Otsused:
- alad esitavad vajadusel EOK tippspordikomisjonile sportlaste/treenerite nimede osas info A.
Markvardtile enne 31.märtsi
- murdmaasuusatamise tippspordikomisjoni ettepanekud esitab murdmaa alakomitee juhatuse
esimees alakomiteele kinnitamiseks, mille otsused vajalikud enne 31. märtsi

PKP.3. ESL alakomiteede reglemendi täiendamisettepanekud
Juhatuse liikmed esitasid ESL reglemendi täiendamiseks muutmisettepanekuid punktide 2.4, 3.1,
3.3, 6.6, 6.7 ja 6.8 kohta.
Otsused:
ESL juhatus kinnitas alakomiteede reglemendi täiendamise- ja muutmisettepanekud väljatoodud
punktide osas

ESL juhatus peab järgmise koosoleku 7. aprillil veebikoosolekuna, kus päevakorras ESL
2021/2022 eelarve III kvartali täitmisega ja IV kvartali prognoosi kinnitamine
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