
Mäesuusatamise alaliidu juhatuse koosolek, 26.05 kell 14.00 

Osalesid: Reet Hääl, Tõnis Luik, Marion Metsniit, Jaak Luik, Nils Kroon. 

Protokollis: Margot Paali 

1. Üldkoosoleku toimumise aeg. 

2. Majandusaasta 2015/2016, ja eelarve 2016/2017 läbivaatamine.   

3. Sportlaste tulemustele hinnang vs nende sügisene nägemus, millega hooaega 

alustati. Toetusesaajate plaanid ja tegelikkuse analüüs.  

4. Koondiste kinnitamine 2016/2017  

5.  Koondiste statuutide kinnitamine. 

6. Toetuste määramine arvestades p 3. 

7.  Varustus jm vajalik 

8. Sponsor-väljundi sobivus. 

9.  Suviste plaanide arutelu. 
 

Otsustati: 

1. Kutsuda kokku üldkogu 10. juunil 2016 kell 14.00 aadressile Roseni 7, B-7, Eesti 

Liisingühingute Liidu ruumides.  Kutse saata laiali 27.05.2016. 

 

2. Möödunud majandusaasta ülevaade ja eelarve läbivaatamine. Juhatus vaatas üle ja hindas 

kulutused asjakohaseks. Eelarve ja majandusaasta ülevaade esitatakse üldkogule 10. juunil 

2016. Vaidlusalaseid väljaminekuid ei esinenud. Majandusaasta tulemus annab vastuse 

etteheidetele, et vahendeid on liigselt reservis hoitud. Suuremad investeeringud sportlaste  

turvalisusesse on rahuldatud paari viimase aasta soetuste näol. Jaak Luik avaldas 
rahulolematust tippsporti eraldatud vahendite nappuse üle. Ainus vahendite kasvatamise viis 

on leida lisa toetajaid. Selleks meie võimalused ei ole suurepärased – vähene nähtavus 

kohalikus meedias ja mitte piisavalt atraktiivsed sportlikud tulemused. Uudiskünnise 

ületamine keeruline. Valmimas on sponsoresitlus. Marion kordab sügisest ettepanekut, et 

kõige efektiivsem abi on isiklik tutvus ja toetuse korraldamine/leidmine läbi mingi toote 

müügi, mis aitaks promoda ASTE kontseptsiooni ja mäesuusatamist. Jäätis, kohuke, mis 

iganes jaemüügi toode analoogselt Alpiexpressi toimiva kokkuleppega.  

 

3. EOK toetuse määramise üle tõsine arutelu. Kiirusaladel olümpia tasemele jõudmist 

vahenditest toetada käib hetkel Eesti Suusaliidu rahalisi võimalusi arvestades üle jõu. 

Kindlasti on tarvidus pea 80% ulatuses välist toetajat. Juhanil (ega mis tahes teisel kiirusalasid 

sõitval sportlasel) ei ole võimalust Suusaliidu vahendite najal maailmatasemel 

konkurentsivõimeliselt treenida.  Selgitada, kas meil on kiirusalades koht EOK seisukohalt.  

Jaak: Juhanil ei ole mõtet minna sellise summaga treenima. Vaidlus EOK toetuse jaotuse üle.  

Jaak Luik: koondiste ülevaade. Excel tabelina lisas 1. 



Otsustati:   

1. Juunioride ja täiskasvanute koondise liikmetele kohustuslik anda sügiseks eesmärgid ja 

hooaja prognoos oma võistlusgraafikust  ja ettevalmistusest.  

2. Noorte koondise liikmetel kohustuslik osaleda Terasmees 1 (12. juuni 2016, Käärikul) ja 

Terasmees 2 (augustis/ septembris 2016). Leida võimalus noori rohkem Eestist välja 

võistlema viia.  
3. Hetke seisuga jätkata Tõnis Luige EOK toetuse väljamaksmist kuni olümpiatsükli 2018 

lõpuni. 

4. Toetuste jagamisel sportlastele eelistada selgelt tippspordi kriteeriumidele vastavaid 

sportlaseid.  

 

4. Koondiste kinnitamine.  

Otsustati koondised kinnitada koosseisus: 

Rahvuskoondis: Warren C. Smith, Tõnis Luik, Juhan Luik 

B koondis: Ranek Koni 

Juunioride koondis: Sten-Mark Virro, Tormis Laine 

Noortekoondis: Carmen Piho, Carl Sebastian Dremljuga, Erik Sume, Hans Markus Danilas, Paul Nurk, 

Aleksander Luik, Laur Mägi. 

5. Koondiste statuutide kinnitamine.  

Juhatus kuulas ära Jaak Luige poolt treenerite nõukogu seisukoha mitte muuta juunioride koondise 

statuudi norme. Siinkohal jäi juhatus eri arvamusele tuginedes nii Jaak Luige kui teiste juhatuse 

liikmete ühisele seisukohale, et normide tõstmine (ehk FIS punkti alandamine juunioride koondise 

viimase kahe aasta sportlastele) on otstarbekas ja sportlikus mõttes põhjendatud ootus üleminekuks 

täiskasvanute koondise tasemele.   

Otsustati:  

1. Viia sisse noortekoondise statuuti muudatused vastavalt treenerite nõukogu ettepanekule:  

3.3. FIS children võistlus (alla 8 riigi) 1.-8. koht 

3.4. Audi Cup ja/või mõne muu Põhjamaa noorte meistrivõistlused1. - 10. koht. 

 3.5. Piirkondlik võistlus Soomes/Rootsis/Austrias/Prantsusmaal/Itaalias ja (v.a. Baltimaad) 1. -  3. koht rohkem 

kui 20 võistlejat 

 3.6. Läti karikavõistlused SL või GS Läti noorte meistrivõistlused SL ja GS 1. koht (vähemalt 15 osalejat)   

1 .- 2.koht (U16 1.koht) SL ja GS 20 ja rohkem võistlejat 

 3.7. Baltic Cup võistluste 1.koht (vähemalt 15 osalejat grupis) või  1. -3. koht. 15 ja rohkem võistlejat grupis. 



2. Juunioride koondise normid muutuvad vastavalt Jaak Luige ettepanekule: toetame 

jätkusuutliku ja progresseeruvat sportlast. Ei toeta treenerite nõukogu ettepanekut jätta statuut 

muutmata. Otsus võeti juhatuse poolt vastu ühehäälselt. 

•  3.1. max.130 FIS-i punkti, esimese hooaja tulem juuniorina – s.o snd 2000 

•   3.2. max.110 FIS-i punkti, teist aastat kandidaat – s.o snd 1999 

•  3.3. max. 90 FIS-i punkti, kolmanda aasta kandidaat – s.o snd 1998 

•  3.4. max. 80 FIS-i punkti, neljanda aasta kandidaat – s.o snd 1997 

•  3.5. max. 70 FIS-i punkti, kolmanda aasta kandidaat – s.o snd 1996 

•   3.6 . Vastava taseme normi täitmine tagab sportlasele koha koondises kaheks hooajaks  

3. Muuta täiskasvanute A-koondise normi vastavalt: 

•  2.1 max 35 FIS-i punkti – A - koondis. 

6. Toetuste määramine:  

Hinnanguliselt ei õigustanud möödunud aastal klubidele tehtav hooajapiletite toetus ennast moel, 

mil see oli mõeldud. Treeningtingimuste maht ja kvaliteet oluliselt sellest ei paranenud. Munamäel ja 

Kuutsemäel ei oldud rahul ei mäe ega tehnilise abiga mäe poolt. Üks oluline kriteerium oli ka hiline 

hooaja algus ja rohkemate treeningute läbi viimine Tuhamäel. Tuhamäel on plaanis mäe profiili 

muutmine, sel peab alaliit silma peal hoidma. Pigem suunata noortespordile eraldatud osa välis 

võistlustel rohkema osalemisvõimaluste soodustamise (Audi Cupi ja teiste lähiümbruse suurema 

konkurentsiga võistlused, FIS Chi).  

Ühtset lahendust Alpiexpressi toetuse jaotuse osas koosoleku aja raames ei leitud. Nils koostab 

jaotusproportsioonide ettepaneku juhatusele 1. juuniks 2016 (eesmärk jaotada keskmise punkti 

põhjal ainult täiskasvanute ja juunioride koondise raames). Juunioride koondise esimese aasta 

sportlasele arvestatakse keskmise keskmine.   

Otsustati: 

1. KULKA toetusi „Noor ja andekas“ taotleda vähemalt kahele sportlasele. Ettepanekud teevad 

klubid treenerite nõukogule ja juhatusele.  

2. Väikse-Munamäe ja  Kuutsemäe hooaja piletid kompenseerimise otsus tehakse järgmisel 

juhatuse koosolekul. Ootame klubide ja lähivälisriikides võistlemisest huvitatud sportlaste 

ettepanekuid.   

3. Treenerite nõukogu ei täida oma kompetentsi piisavalt. Ka Nils peaks tulema treenerite 
nõukogusse juhatuse esindajaks. Treenerite nõukogu peaks töötama aktiivsemalt. Otsuseid ei 

tehta. 

4. Otsustati Alpiexpressi toetus jaotada vastavalt:  

Tõnis LUIK 1830 eur 

Juhan LUIK 1615 eur 

Tormis LAINE 983 eur 



Sten Mark VIRRO 568 eur. 

Aluseks on võetud 2017 hooaja FIS´i punktitabelit: http://data.fis-ski.com/dynamic/fis-basic-points-

details.html?sector=al&seasoncode=2017;  

Juunioride koondise esimese aasta liikmele arvestatakse kõikide juunioride ja täiskasvanute 

koondisesse kuuluvate sportlaste punktide keskmise keskmine ning kiirusalasid sõitvad koondiste 

liikmed Juhan Luik ja Tormis Laine saavad boonuse vastavalt 1/3 ja 2/3 jaotuse reservfondist. 

B koondise sportlasele, Ranek Konile sponsortoetust ei eraldatud võttes arvesse 2016 a. hooaega, mil 

sportlane ei täitnud toetust saanud Eesti koondise liikmele statuudiga määratud kohustusi. 

7. Varustus jm vajalik:  

Koosolekult puudus Tõnu Valdur, kes selgitab võimalused 1. juuniks. Hetkel eelarveline võimalus 

kulutada koondise riietusele ainult vajaduse põhiselt.  

8. Sponsorväljund on olemas ja seda saab kasutada vajadusel  toetajate juurde minemiseks. 

Alpine Ski Team kodulehe külastamise väljavõte näitab, et pigem tuleb see leht sulgeda ja 

ülejääv ressurss suunata alaliidu toimiva lehe ning Facebooki jooksvaks ajakohastamiseks.  

 

9. Suviste plaanide arutelu. Nils tegi ülevaate meie klubides noortekoondise sõitjate treening-

statistikast. Kuivamaa ja suvine treening on klubides koondislastel kaetud 25% ulatuses. 

Enamus noori kasutab hooajavälisel perioodil  ettevalmistuseks teiste spordialade 

treeninguid või/ja iseseisvat ettevalmistust.  

Otsustati: 

Noortekoondise sportlastele kohustuslik osaleda Terasmees 1 ja Terasmees 2 katsetel. Tulemused 

paneb kodulehele üles vastutav korraldaja. 

Terasmees 1. katsed toimuvad 14. juunil 2016 algusega kell 10.00 Kääriku spordibaasis. Lisainfo Nils 

Kroon ja Tõnis Luik.  

 

Koosolek lõppes 17.40. 

 


