ESL lumelauaspordi ja freestyle-suusatamise alakomitee üldkoosoleku protokoll
Toimumisaeg: 29.08.2018, 12.00 - 15.00
Toimumiskoht: Tere Tennisekeskus (Sõjakooli 10), Black Lounge saal
Hääleõiguslikud osalejad (9 - igal klubil on üks hääl): Kalle Palling (esindab ka
RXTd ja Kelly & Henry Suusaklubi volituse alusel), Ivo Musting (Surfhouse), Eero
Järviste ja Joel Pärle, Priidik Vesi (Suusa- ja Lumelauakool), Tauri Tilk (Airpark - Spot
Of Tallinn), Stiina Liivrand (Lumekool), Liis Needrit (Lumeakadeemia), Kerstin
Kotkas (ESL)
Koosolek on hääleõiguslik, kohal 9, puudujaid klubide arvestuses 2
Puudusid: Lumelauakool (Kristofer Kallas, Mark Ubaleht), Paluküla Klubi (Lauri Mölder)
Vabakuulajad: Tõnu Seil, Andres Vaab, Rene Möller, Ranno Maasikmets
1. Päevakord kinnitatud. Protokollija: Kerstin Kotkas.
Freestyle ürituste korraldaja Andres Vaab tutvustus.
Kontakt: andres@suusaliit.ee, +372 5277903
2. Liikmesklubide tutvustus ja tegutsemiskohad. Ainsana toimuvad regulaarsed
aastaringsed treeningud Nõmme Lumeakadeemias. Klubid tunnevad puudust
reguleeritud ja järjepidevast alakomitee tööst ning ning soovivad rohkem Suusaliidu
poolset tuge ja nõustamist.
3. Noortesarja kogukulu (koos lastelaagritega) hooajaks 18/19 on 15 000 eur. Selle
hooaja noortesarja peasponsor on Eesti Meedia. Eelarveseis vaadati ja kinnitati
kohapeal ära. Eesti freestyle noortesarja hetkeseisuga Surfhouse ei toeta auhinnafondi
näol, lumelauaürituste koordinaator koos alakomitee esimehega peab otsima uue
auhinnasponsori. Toimuvad kõik talvised lastelaagrid (kokku 4).
EMVde kogukuluks (3 võistlust - kross, big air, slopestyle) on planeeritud 6000 eur
(2000 per võistlus). Samuti on eelarvest planeeritud kindel summa treenerikoolitusteks.
Sportlaste lähetamine võistlustele otsustatakse jooksvalt, vastavalt vajadusele ja
eesmärkidele-tulemustele.
Mõttena tuli arutlusele ühe EMV korraldamine Põhja-Soomes, koos soomlastega.
Osalejate puudusest tingituna lükati mõte edasi, kuid noorte ühislaagrid Soomes
(klubide osalusel ja korraldusel) on igati väärt idee. Nõmme Lumeakadeemia juba
organiseerib oma laagreid, kuhu soovi korral saavad liituda ka teiste klubide
noorsportlased.
Nagu ka eelmisel alakomitee üldkoosolekul sai otsustatud, siis alakomitee otsustas
jätkata fookuse rangelt noortespordil hoidmist (noortesari, klubid), ala jätkusuutlikkuse
tagamist (noortesari, muud üritused mäel, perekondlik aktiivne eluviis mäel jne.) ja uute
potentsiaalsete noorsportlaste toetamist, kes regulaarselt liikmesklubides treenivad.
Juhatuse eestvedamisel moodustatakse hooajaks 2018/2019 ka lumelauaspordi
noortekoondis.
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4. Kalle Palling kandideerib alakomitee esimehe kohale järgmiseks ametiajaks, 20182022. Teised kandidaadid puuduvad.
Lumelauaspordi ja fs suusatamise alakomitee kinnitas järgmiseks neljaks aastaks
alakomitee esimehe kohale Kalle Pallingu. Ametiajaks 2018-2022 (lõpptähtpäevaga
31.august). Kõik kohal olevad ESL hääleõiguslikud liikmed (9) olid hääletusel poolt.
5. Lumelauaspordi alakomiteesse (üldkomitee) kuuluvad automaatselt kõik ESL
liikmesklubid ühe esindaja näol. Lisaks alakomitee esimees Kalle Palling, treenerite
esindaja Kerstin Kotkas ja freestyle ürituste koordinaator Andres Vaab ESL
esindajatena.
5.1. Alakomitee juhatuse valimine ja kinnitamine.
Alakomitee juhatuse volitused kehtivad 2018-2022 (lõpptähtpäevaga 31.august).
Alakomitee esimees Kalle Palling kuulub automaatselt juhatuse hulka. Juhatus valiti ja
kinnitati koosseisus:
1. Kalle Palling (Eesti Suusaliit) - juhatuse töö koordineerimine, initsiatiiv, rahastuse
otsimine, jooksvad küsimused
2. Priidik Vesi (Suusa- ja Lumelauakool) - noortetöö ja klubide töö / nõustamine (nn.
know how - kuidas liikuda noortespordist pärisspordi poole), treeningettepanekud ja
sportlaste esindamine
3. Kerstin Kotkas (Eesti Suusaliit) - regulaarne juhatuse kokku kutsumine,
protokollimine, reminderid, treenerite süsteem ja treenerikoolitused
4. Liis Needrit (Nõmme Lumeakadeemia)
5. Tõnis Sildaru (Kelly & Henry Suusaklubi)
Kõik kohal olevad ESL hääleõiguslikud liikmed (9) olid hääletusel juhatuse kinnitamise
poolt eelmainitud koosseisus viieliikmelisena.
6. Talviste võistluste eeldatavad algsed kuupäevad 2018/2019:
! Andres Vaab arutab korraldajatega (Kuutsemäe/Munaka esindaja Erlend Aav ja Priit
Tammemägi, murdmaa MK korraldaja Kunnar Karu) kas BA EMV tõsta jaanuarikuu
murdmaasuusatamise MK ajaks Munakale toimuma?
Big Air EMV - Munakas, 23.02. 2019
Slopestyle EMV - Kiviõli / Kuutsemäe, 24.02.2019
Lumelaua- ja suusakrossi EMV - Valgehobusemäe, 16.03.2019
sh noortesarja lastelaager R-P, võistlus toimub 16.03.2019 (laupäeval)
NB! läheb freestyle noortesarja arvestusse punktide alusel 8-17aastastel ühe etapina,
samas antakse kõigile vanuseklassidele kohapeal välja ka EMV esikolmikute auhinnad.
NB! Noortesarja kuupäevad on eeldatavad - Andres Vaab koordineerib ja kinnitab üle
koos Jan-Erik Luigega ja mäesuusatamise poolega
NOORTESARI (lumelaud + freestyle-suusatamine) + lastelaagrid:
I etapp (slopestyle) - Kuutsemäe 11.-13.01.2019 , lastelaager R-P, võistlus pühap.
II etapp (slopestyle) - Nõmme, 1.-2.02.2019, ööbimiseta linnalaager R-P, võistlus
pühap.
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III etapp (slopestyle) - Kiviõlis, laager R-P 15.-17-02.2019, võistlus pühap
IV etapp (kross) - Valgehobusemäe, laager 15.-17.03.2019 R-P, võistlus 16.03.2019
(laupäeval krossi EMV raames), vt EMVde toimumisajad ülevalpool
Võistlused: Probleemkohtadena toodi välja suhtlemine mäekeskustega ja mäekeskuste
mittevastutulelikkus ürituste korraldamise soovi kohta, sh tasu nõudmine mäe
kasutamise eest. Samuti tehti ettepanek lapsevanemate kaasamiseks kohapeal
(demopäevad, mäe kasutamine, ürituste korraldamisel aitamine jne.) ja lätlaste
kaasamine noortesarjas võistlemisele.
Päevakorrapunktid 7, 8 ja 9 ja 11 jäid lumelauaspordi alakomitee juhatuse koosoleku
pädevusse ja kinnitamisele. Juhatuse koosolek toimub 4. oktoobril 2018 kell 13.00 ESL
büroo ruumides (Sõjakooli 10-305).
7. Koondisse kuulumise statuutide üle vaatamine, kehtivuse kinnitamine ja vajadusel muutmine hooaegadeks 18/19
ja 19/20. (Kehtivad statuudid on käesoleva e-maili manuses kaasas).
8. Lumelauaspordi alakomitee reglemendi välja töötamisest ja kinnitamisest. (Tegu on dokumendiga, mis määrab
kindlaks alakomitee töökorralduse, kehtiv reglement on aladeülene ja käesoleva e-mailiga manuses kaasas.)
9. Uue, alapõhise arengukava koostamine - kõik ESL spordialade alakomiteed koostavad eraldi alapõhised
arengukavad, mis saavad osaks üldarengukavast
11. Noortekoondise kinnitamine. Potentsiaalsed kandidaadid peavad olema 13-16 aastased ja tegutsema
aastaringselt treeniva lumelauaklubi all. Eesmärk: esindada Eestit lähiriikide võistlustel ja edaspidi FIS võistlustel.
Treenida koos ja käia koos välislaagrites. NB! Vajalik klubi toetus ja lapsevanemate omaosalus, sh finantsiline

10. Kerstin Kotkas tutvustas sügisese treenerite koolituspäeva plaane ja palus klubidel
omapoolne info ja ettepanekud saata hiljemalt 15. septembriks. (Teemad ja esinejad).
Koolituspäev toimub nov. 2018 alguses Tere Tennisekeskuse saalis ja annab 8h
täiendkoolitust juba kutset omavatele treeneritele.
12. Jussi Räsäneni koolitus - alakomitee poolt kinnitatud. Kerstin uurib võimalikke
kuupäevi märtsikuuks, Kuutsemäel.
Lisaks tehti ettepanek tuua Jussi ka siia Eestisse loengut andma sügisesele
täiendkoolituspäevale - 1,5h loengut kuidas klubisportlasest kasvatada võistlussportlast.
Uus alakomitee juhatuse liige Priidik Vesi aitab vajadusel organiseerida.
13. Vaba mikrofon.
Millal toimub legendaarne lumelauahooaja alguspidu? - Eero Järviste / Suusa- ja
Lumelauakool.
Klubide mured: miks ei tule noori sportlasi peale? Miks ei ole osalejaid noortesarjas
paljudest erinevatest klubidest. Miks ei toimu teistes klubides regulaarseid
noortetreeninguid? Põhjus on rahas ja inimeste palkamises ning korraldamises, lisaks
ka mäekeskustega koostöös (nendepoolne huvipuudus) ja klubi enda initsiatiivis ning
võimalustes (toetajate puudumine ja teadmiste vähesus). Lahendusena pakuti, et klubi
paneks kokku konkreetse plaani, eesmärgid ja kaardistaks ettevõtmise, et ESL
alakomitee juhatus aitaks teostusel ning nõustaks. Eesmärgiks jätkusuutlikud ja
järjepidevad treeningud ning kvalifitseeritud treenerite kaasamine.
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Noortesarja punktisüsteemi väljatöötamine - Andres Vaab koos Ranno Maasikmetsa
ja Joel Pärlega töötab uue punktisüsteemi välja ja valmistavad Excelid või google
docsid ette. kontaktid: andres@suusaliit.ee, joelparle@gmail.com,
rannomaasikmets@gmail.com
Klubid - kõikvõimalikud oma võistlused/üritused saata võimalikult varakult
kerstin@suusaliit.ee et need ESL võistluskalendrisse sisestada. Kes ees, see mees!
Koondislased - Kelly Sildaru on A koondises freestyle-suusatamise poolel,
hetkeseisuga on lumelauaspordi B koondislased Marten Kikas ja Ivar Kruusenberg.
Alates käesolevast hooajast ei tasu ESL enam B-koondislaste (täiskasvanud) FIS
litsentside eest. Võistlemissoovi taotlemise korral peab sportlane tasuma litsentsi eest
igal aastal ise vastavalt Suusaliidu poolt esitatud arvele.
FIS litsentsi saamiseks palun võta ühendust kerstin@suusaliit.ee
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