ESL lumelauaspordi ja freestyle-suusatamise alakomitee juhatuse koosoleku
protokoll
Toimumisaeg: 04.10.2018, 13.00 - 14.30
Toimumiskoht: Eesti Suusaliidu büroo, Sõjakooli 10-305
Hääleõiguslikud osalejad: Kalle Palling, Kerstin Kotkas, Priidik Vesi (Suusa- ja
Lumelauakool), Liis Needrit (Lumeakadeemia)
Koosolek on hääleõiguslik, kohal 4, puudujaid 1 (Tõnis Sildaru)
Päevakord kinnitatud. Protokollija: Kerstin Kotkas.
Päevakord:
- võimalik koostöö Audentesega
- alakomitee reglemendi üle vaatamine ja kinnitamine
- päevakorra lisapunkt - 2-3a pärast slopestyle FIS võistlus Munakal
- koondiste statuudid
- noortekoondise kinnitamine (ca 6 isikut) - potensiaal, kriteeriumid paika panna ja
sõnastada. Valiku teevad klubid koos ESL esindajatega; ühislaagrid
noortekoondislastele (Nõmme)
- lumelauaspordi ja freestyle-suusatamise arengukava mõtted
- klubide treeningute arendamine ja regulaarsuse tagamine
1. Audentese koostöö osas rääkida ja kohtuda novembrikuus mäesuusatamise
alakomitee esimehega - Jaanus Mikk. Uurida, kuidas ja mis alustel/tingimustel
mäesuusatajad oma eriala Audenteses plaanivad õpetada, kuidas õppetöö toimuma
hakkab.
Kerstin Kotkas lepib kokku alakomitee juhatuse kohtumise Jaanusega.
2. Lumelauaspordi ja freestyle-suusatamise alakomitee reglement on ESL poolt
koostatud ja juhatuses kinnitamisel. Üldosa jäi igale alale samaks (vanast
reglemendist), alapõhised muudatused viidi sisse alakomitee töökorraldusest lähtudes
(nt. freestyle aladel puudub peatreener, seega ei saa peatreener täita ka vanas
reglemendis sätestatud kohustusi).
3. FIS slopestyle võistluse võimalikkus Munakal aastal 2020 või 2021 - Otepää
superweekendi raames (KV ja SH ning murdmaa MK ajal). EuroCup?
Eeltegevus - aprillikuine Kelly Sildaru Vabaduse väljaku BA (2019) tuleb hästi ära teha
ja seejärel kaaluda FIS Otepää võistluse varianti ja uurida esiteks Munaka esindajatelt,
mis on selle idee võimalikkus ning kui palju nad selle eest tasu soovivad. Kaardistada
vajadused. Teha esialgne FIS normidele vastava pargi ehitamise kalkulatsioon (2019
suvi). Priidik Vesi tegeleb.
4. Koondiste statuudid. Alakomitee juhatus kinnitas seni kehtivad statuudid
täiskasvanute koondisele.
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Lumelauaspordis kinnitatakse peatselt ka noorte B-koondis, mis koosneb Nõmme
Lumeakadeemia noortest, kes aastaringselt järjepidevalt treenivad. 6 tk. Kerstin uurib
treeener Ranno Maasikmetsalt vastavad nimed ja esitab alakomitee juhatusele
kinnitamiseks. Kerstin Kotkas tegi alakomitee juhatusele ettepaneku määrata freestylesuusatamise noorte B-koondisesse ainuisikuliselt Jaagup Maidla. Alakomitee juhatus
kinnitas Jaagup Maidla üksmeelselt noorte B-koondise liikmeks.
Alakomitee kinnitas Ranno Maasikmetsa lumelauaspordi noortekoondise (B koondis)
peatreeneriks. Ranno Maasikmets organiseerib noorte B-koondisele vajadusel
lumelaagreid ja kaasab laagritesse ka Jaagup Maidla, kui viimane seda soovib.
5. Koostamisel on ESL uus arengukava, mille koostab ESL välispartner, kes 2018/2019
hooajal vestleb absoluutselt kõikide ESL liikmesklubidega. Selgitatakse välja klubide
arvamus ja vajadused, nägemused ja soovid. Info põhjal koostatakse kevadeks 2019
uus arengukava.
6. Klubide laste- ja noortetreeningute arendamine ja regulaarsuse tagamine. Eestis
toimuvad regulaarsed noortetrennid lumelauaspordis ainult Nõmme Lumeakadeemias
(aastaringne, suvel wake) ja Valgehobusemäel (talveperioodil). Alaliit/alakomitee
juhatus on nõus igati klubisid nõustama ja abistama kui alaliidu poole pöördutakse.
Kuna tegu on klubi organisatoorse töö ja organiseerimise alase küsimusega, ei vastuta
selle eest alakomitee.
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