ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018
Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30.
Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus Uibo, Kalju
Ojaste, Mati Alaver, Riho Roosipõld, murdmaasuusatamise ala juhataja Ergo Leibak ja ESL
peasekretär Tõnu Seil.
Koosoleku juhataja Ergo Leibak
Protokollija Kaupo Tammemäe
Päevakord:
Avaliku sektori raha jaotamise põhimõtted, kriteeriumid ja proportsioonid ESLi juhatuse viimaste otsuste valguses. (T.Seil)
2. Sportlaste klubi vahetamise taotlused ja nende kinnitamine. (Ergo)
3. ESL alakomitee reglement (ESL poolsete parandustega). (Ergo)
4. Noortekoondise hetkeseis. (Arutelu)
5. Noorte ja klubide töörühma mõtted ja ettepanekud. (Kaupo)
6. Murdmaasuusatamise noortesarja juhendi töötlemine. (Kaupo)
7. 2018/2019 kalendri kinnitamine. (https://www.suusaliit.ee/et/mskalender)
8. EMV kajastamine meedias, olukorra analüüs ja tegevusplaan (Ergo)
9. Ülevaade ettevalmistuse käigust. (Koondiste treenerid Anti ja Riho)
10. EYOF statuutide arutelu. (Ergo)
11. Muud küsimused.
1.

Päevakord vastuvõetud.
1. Avaliku sektori raha jaotamise põhimõtted, kriteeriumid ja proportsioonid ESLi juhatuse viimaste otsuste valguses. (T.Seil)
T.Seil tutvustas avaliku sektori raha jaotamise põhimõtteid ja proportsioone.
M.Alaveri küsimus: Millised on ESL sisesed aladevahelised rahade jaotamise
kriteeriumid?
T.Seil vastus: 2014 ESL juhatuse paika pandud kriteeriumid kehtivad. Võimalik
tutvuda protokollidest.
Toimus arutelu.
T.Seil ettepanek: Argumenteerida põhjalikult rahade jaotamise protsentide osakaalu ja
teha vastavasisuline muudatuse ettepanek ESL juhatusele.
M.Alaver küsimus T.Seilile: Mis tants käib ESL arengukavaga? Arengukava alates
02.07.2015 arutuses. 28.03.2016 ESL juhatuse koosoleku protokolli punkti 3 kohaselt

edastab A. Laane arengukava koostamiseks sisendmaterjal ning T.Seil vastutab lõpliku
versiooni koostamise eest 2015/16 hooaja lõpuks. Miks T.Seil ei täida ESL juhatuse
otsuseid?
T.Seil vastus: Arengukava on koostamisel. Ettepanek järgmisel koosolekul tuua
arengukava koostamine lauale, koos klubidega. Arengukava koostamine käib, kindlasti
tuleb kohtumiste kava.
M.Alaveri hinnang: T. Seil ei ole täitnud ESL juhatuse otsuseid.

Otsus: 1. E.Leibak ülesanne nädala lõpuks saata alakomitee juhatusele praegu kehtivad
avaliku raha jaotamise proportsioonid. 2. Moodustada ajutine töörühm töötamaks välja
rahade jaotamise proportsioonide printsiip ettepanekuks ESL juhatusele (töörühma
juhtimise ettepanek Asko Saarepuule ja R. Roosipõllule).
2. Sportlaste klubi vahetamise taotlused ja nende kinnitamine. (Ergo)
Martin Himma üleminek Tamsalu AO Suusaklubist MTÜ Karupesa Teami.
Roger Kaegas üleminek Tamsalu AO Suusaklubist MTÜ Karupesa Teami.
Mark-Markos Kehva üleminek Nõmme Spordiklubist MTÜ Sparta Spordiseltsi.
Kaarel Karri üleminek Marguse Suusaklubist Alutaguse Suusaklubisse.
Otsus: üleminekud kinnitatud.

3. ESL alakomitee reglement (ESL poolsete parandustega). (Ergo)
Toimus arutelu paranduste üle.
Ettepanek: muuta punkte 2.4, 2.5 ja 3.1.
Otsus: ettepanek vastuvõetud, vastuhääli 0. Formuleerida muudatuste ettepanekud ja
korrigeerida vastavalt reglemendis.
4. Noortekoondise hetkeseis. (Arutelu)
Arutelu: Esimene treeningkogunemine enne PNMV.
M. Alaver ettepanek: Kevadeks moodustada noortekoondise kontseptsioon.
Otsus: Projektijuht E.Leibak koostöös alakomitee juhatusega. Noortekoondise
kontseptsiooni valmimise tähtaeg 01.02.2019.

5. Noorte ja klubide töörühma mõtted ja ettepanekud. (Kaupo)
K. Tammemäe ettepanek: Suusabussi tunnid noortesarja etappidel pärast noorimate
vanuseklasside starte. Projekti lühitutvustus, eelarve ja võimalikud rahastusallikad.
Otsus: Projekt käivitada. Kõik poolt.
K. Tammemäe küsimus: Kas ESL vanal kodulehel olnud noortesarja osalejate statistika
kogu sarja lõikes on ESL-is alles ja palve see muuta ESL lehelt kättesaadavaks.
Otsus: E.Leibak küsib K. Männa käest noortesarja statistika tabeli kohta.
Arutelu suusatajate testide tabeli süsteemi üle.
6. Murdmaasuusatamise noortesarja juhendi töötlemine. (Kaupo)
K. Tammemäe ettepanek: Muuta üldjuhendi punkti 8.4 vastavalt: „Hooaja
koondarvestuses arvestatakse igal sportlasel viiest etapist nelja parima etapi tulemusi.
Nelja või vähema etapi toimumise korral lähevad arvesse kõikide etappide tulemused.“
Hääletus: Poolt 6, vastu 0.
Otsus: Üldjuhendi kinnitamine esimeseks novembriks 2018.

7. 2018/2019 kalendri kinnitamine. (https://www.suusaliit.ee/et/mskalender)
Ettepanek muuta noortesarja kalendrit vastavalt:
22.12.2018 sprint vaba Tehvandi
05.01.2019 eraldistart klassika Jõulumäe
10.02.2019 suusakross Viimsi
27.02.2019 eraldisstart vaba Lähte
16.03.2019 ühisstart klassika Valgehobusemäe
Otsus: muudatus vastuvõetud, 5 poolt, 0 vastu.
8. EMV kajastamine meedias, olukorra analüüs ja tegevusplaan (Ergo)
E.Leibak selgitused rullsuusatamise EMV kohta. E.Leibak lubadus parandada oma tööd
edaspidisel meediaga kommunikeerimisel.
Küsimus: Palume täpsustada turundus ja kommunikatsioonijuhi ülesandeid. Miks
rullsuusatamise EMV 0 järelkajastust.
Kommentaar: Kerstin Kotkas täidab turundus-ja kommunikatsioonijuhi ülesandeid

Eesti Suusaliidus lepingujärgselt 0,2 kohaga.
Töökoormus ja konkreetsed ülesanded on täpsustatud ametijuhendis. Kotkas vastutab
näiteks ESL reklaamlepingute koostamise, sotsiaalmeedia ja kodulehe haldamise eest,
osaleb sponsorkohtumistel, saadab infot laiali liikmesklubidele, on FISi põhikontakt,
haldab FIS online süsteeme, täidab töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid ning abistab ka
jooksvates turundusalastes küsimustes. Kuna turundusjuhi koht kaotati koos Kristiina

Männa lahkumisega juba mõni aasta tagasi, täidavad sellest ajast oma ala põhiseid
turundusülesandeid (sh kajastus meedias) alajuhid.

9. Ülevaade ettevalmistuse käigust. (Riho)
R. Roosipõllu presentatsioon. Ülevaade numbrilistest parameetritest ja sportlaste
eesmärkidest.

10. EYOF statuutide arutelu. (Ergo)
EYOF-ile lähetatakse 3 neidu ja 3 noormeest.
Otsus: EYOF-ile pääsevad 13.01.2018 EMV vabatehnika distantsi kiireimad ning
25.01.2018 PNMV sprindi kvalifikatsiooni kiireimad. Sportlaste kattumisel valitakse
teine liige PNMV kvalifikatsiooni paremusjärjestuse alusel, kus valituks osutub
järgmisel kohal olev Eesti sportlane. Kolmanda sportlase otsustab alakomitee
moodustatud komisjon 25.01.2018.
11. Muud küsimused.
M.Alaver ettepanek: ESL võtaks koondise suusahoolde eelarvest 50% enda kanda.

